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গুঁতৎসৎ। 

শ্রীমগ্গবদগীতারহস্য | 
অথব। 

ধোগশাস্্র। 

গীতার বহিরঙ্গপরীক্ষা, মূলসংস্কত শ্লোক, ভাষ! অন্বাদ, অর্থনির্ণান্নব্ 

টিগ্লনী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের তুলনা, ইত্যাদি সহিত 

- লেখক 

বাল-গঙ্গাধর তিলক । 

অনুবাদক 

জ্বীজ্যোতিরিজ্জনাথ ঠাকুর । 

তন্মাদসত্ক্ক সততং কার্ং কর্ম সমাচর । 
'অসক্কো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥ 

গীতান্থু, ৩,.১৯, 

জলন্ত ১৯৮১1] কলিকাতা । । সন ১৯২৪ খুঃ। 

সূল্য ৩২ টাকা । 



আদিব্রাঙ্গসমাজ, ৫৫ আপার চিৎপুর রোড 

কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কর্তৃক প্রকাশিত। 

৫৫, আপার চিৎপুর রোড কলিকান্ত। 

'আদিব্রাহ্মসমাজ্ যন্ত্রালয়ে 

শ্ীরণগোপাল চক্রবস্তী দ্বার! 
মুদ্রিত। 
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॥ অথ নমপণম্ ॥ 
স্মপম্প ১র ুনািকপাস্মস্প্্প 

জ্ীগীতার্থঃ ক্ক গম্ভীরঃ ব্যাখ্যাতঃ কবিভিঃ পুবা . 
আ'চাব্যৈ্ষশ্চ বুধা ক মেহল্লবিষয়। মতিঃ 
তথাপি চাপলাদন্যি বন্ত,ং তং পুনরুদ্যতঃ ! 

শাস্তর্থান্ সন্মুখীকৃত্া প্রত্বান্ নবোঃ সহোচিতৈ ॥ 
তমাধ্যাঃ শ্রোতৃমহৃন্তি কার্য্যা কাধ্য-দিদৃক্ষৰঃ । 
এবং বিজ্ঞ্বাপ। স্থুজলান্ কালিদাসাক্ষরৈ; প্রিয়ৈঃ ॥ 
বালে গাঙ্গাধরিশ্চাহং তিলকান্বয়জে। ছ্বিজঃ । 
মস্থাবাষ্ট্রে পুণ্যপুরে বসন্ শাগ্ডিল্যাগো ত্র ' 
শাকে মুন্যগ্রিবস্থভূ-সম্মিতে শালিবাহনে । 
অনুস্যত্য সতাং মার্গং স্মরংশ্চাপি বচো ক্ষ হরে ॥ 
সমপঝেগ্রস্থমিমং শ্রীশায় জনতাত্মনে | 
অনেন শ্রীয়তাং দেবো ভগঝন্ পুরুষঃ প্রঃ ॥ 

যৎ করোষি ষদশ্লাসি যজ্জুহোষি দদাসি ষ্' 
ষন্তপস্যমি ধনের তৎকুরণধ মদপণম্ £ 

গীতাহ ৯. ২৭. 





অন্ুবাদকের ভূমিকা 

লোকমান্য মহাত্মা তিলক তাহার প্রণীত "“গীতারহসা” বঙ্গতাষায় অনুবাদ 
করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্িত করিয়াছেন । 
তাহ।র অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ-ফামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে,-- 
অতীব ছুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও_ আমি এই গুরুভার স্মেচ্ছাপূর্ববক গ্রহণ 
করিয়াছিলাম । আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ 
প্রকাশ কব্রিতেছিলাম । ভগবানের কৃপায়, এতদিনের পর উহ! গ্রস্থাকারে 
প্রকাশ করিয়া, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্যাপন করিতে সমর্থ হইয়়াছি। কেবল 
একটা আক্ষেপ বভিয়া গেল-_এই অন্ুবাদ গ্রন্থথানি মহাত্মা তিলকের করকমলে 
দ্বহত্তে সমর্পন করিতে পারিলাম না। তাহার পুর্বেহই তিনি ভারতবাসীকে 
শোকসাগরে ভাসাইয় দিব্য ধামে চলিয়া! গেলেন । 

ভগবদ্গীতার মাহাজ্ম্য কীর্তন কর! বাহুল্য । এমন উদার ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে 
আর একখানিও নাই বিলে অত্যুক্তি হর না । ইহা এত উদার যে, সকল 
ধন্মসম্প্রদারই এই "অমূল্য পানিতে আপনার করিয়। লইস়্াছে। কতট! উদার, 
নিস্নলিখিত শ্লোকেই তাহার পরিচয় পায়! যায় £ 

*যে। যে যাং যাং তন্ং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চি তুমিচ্ছতি | 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেৰ বিদধাম্যহম্ ॥৮ 

অর্থাৎ--“ষে কোন ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন দেবতার অচ্চনা করিতে 

ইচ্ছা করে, আমি তাহাকে সেই অচলা শ্রদ্ধা! বিধান করি ।” 
" এমন গ্রন্থের ভাষ্যকার হওয়াও গৌরবের বিষয়। এইরূপ গ্রান্থের ষে বন্থতর 

ভাষ্য হইবে*তাশাতে আশ্চর্য নাই । কিন্তু এ কথা বললে €বাধ হস শতুযুক্তি 
হইবে ন। যে, কালিদাসের ভাষ্যকার যেরূপ মল্লিনাথ, মন্থাত্বা তিলকও টা 
উমদ্তগবদ্গীতার অগ্রতিঘ্বন্্বী ভাষ্যকার । * ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ বা 
“জ্ঞানকে প্প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা ভক্তিতে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা! 
ঈক্স্যাসকে প্রাধান্য দিয়াছেন, । ভগবদ্গীতা। এই সমস্তের সমন্বয় বলিলে অন্ক্যুত্তি 
হয্স না ।॥ কিন্ত এই সমন্বয়্সাখনের সুখ্য তাৎপ্রধ্যট। কি, তাহারই তিলক তাহার 



ঙ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্ত্র ৷ 

গীতারহস্যে আ্াভাস দিয়াছেন । তাহার মতে, কর্ম গীতার মধ্য-বিন্দু-_সুখ্য 
উদ্দেশ্য । ভগবান' অজ্জনকে সর্বতোভদবে বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি, 
কন্মের পরিপন্থী নহে, পরন্ত কর্মের পরিপোষক ও সহায় ; জ্ঞান ও ভক্তি কন্মে 
গিয়৷ পরিসমাপ্ত হয় ও পরিণতি লাভ করে । এইভাবেই গীতাকার জ্ঞানযোগ, 
ভক্িযোগ ও কর্্মষোগের সমন্বয় করিয়াছেন । কর্ম্মই ষে গীতার প্রধান কথা 
তাহাতে সন্দেহ নাই,__কেননা, অজ্জুনকে যুদ্ধকার্্যে প্রবৃত্ত করাই শ্রীকফের 
সুখয উদ্দেশ্য ছিল । শুধু “কর্ম করিবে” বলিলে ঠিক সমন্বয় হইত না; ভগবান 
বলিক়্াছেন, যাহ! স্বধন্ম-অনুমোদিত সেই কাজই অবশ্য কর্তব্য এবং ঈশ্বরের 
হবে কম্ম্ের ফলাফল সমর্পণ করিয়া, নিষফষামভাবে যে কর্ম কর! হয়, সেই কর্ন্মই 
শ্রেয় । এইবূপ কথ। বলাতেই জ্ঞান, ভক্তি ও কন্মেরে সমন্বয় সমাকৃক্ধপে সাধিত 
হইয়াছে । জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য পৃথকভাবে কীর্তিত হইলেও, 
জ্ঞানভক্তিসমন্ধিত কর্ম্মষোগের প্রাধান্যই বে'গুড়ভাবে গীতাতে স্চিত হইয়াছে, 
ইহাই মহাত্মা তিলক গীতার সমস্ত উক্তি 5ভইতে দেখাইয়াছেন এবং এই মতের 
পোষকতায় সমস্ত শান্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়াছেন, এমন কি এই উদ্দেশ্যে বিদেশী 
শাস্কেও বাদ দেন নাই। হিন্দুশান্ত্বের এত কথ! আন্ুসঙ্গিকক্রমে তীহার 
গ্রন্থের মধ্যে আসিয়া পড়িক়াছে যে, একজন যদি মনোযষোগসহকারে এই গ্রন্থ 
পাঠ করে, তাহার বেশ একটু শান্ত্রজ্ঞান জন্মে এবং সে হিন্দুধর্মের প্রকৃত নন্মগ্রহণ 
করিতে পারে । এই গ্রন্থ রচনায় মহায্ম। তিলকের অসাধারণ পাগ্ডিত্া অধ্যবসাস্ 
ও কম্মশক্তি দেখিয়া বিশ্মযস্তম্তিত না হইয়৷ থাকা বায় না । আরও আশ্চর্যের 
বিষয় এই, তিনি কারাগারে থাকিয়া! যখন এই গ্রন্থ লিখিকাছিলেন তখন তাহার 
হাতের কাছে স্থতিসাহাষ্যকারী কোন গ্রন্থই ছিল না-_তিনি ইনার সমস্ত 
উপকরণই শ্বকীয় পুর্বসঞ্চিত স্মতিভাগুার হইতে গ্রহণ করিয়া রচনাকাধ্য 
সমাধা করিয়াছিলেন ৷ ধন্য তাহার স্থৃতিশ'ক্তি ! ধন্য তাহার প্রতিভ। ! 

এই অসন্গুবাদগ্রস্থ মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হওয়ায়, আমরা জানি, অনেকের 
ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছিল । নান! অনিবার্ধা কারণে বিলম্ব ভ্ইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য 
তাহাদের নিকট বিনীতভাবে ক্ষম! ভিক্ষা করিতেছি ! 

আর একট কথ এখানে বল! আবশ্যক । আমার স্লেহভাজন. ভ্রাতুষ্পুত্র 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমান ক্ষিতীন্দ্রনাথের সাহাব্য না পাইলে-_ 
তিনি প্গীতারহস্যের” পরিশিষ্টাংশ টীকাসমেত মূল ভগব্দ্গীতার অনুবাদ ন! 
করিয়া! দিলে এবং যত্রসহকারে স্মস্ত সুদ্রাঙ্কনকার্যের তন্বাবধান না কখিলে, 
এই অন্থবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করা অসম্ভব হইত। এইজন্য শ্রীমানকে অন্তরের 
সহিত ক্মাশীর্বাদ করিতেছি । গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে আদিব্রাঞ্মমাক্ের . 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সরেশচন্্র পাংখ্য-বেদাস্তকীর্থ বিশেষ ফাহাধ্য করিক্সাছেন। এই 
বসবে তাহার নিকট কৃতঙ্ঞত! প্রকাশ কব্রিতেছি । 



অনুবাদকের ভূমিক! । ৭ 

পরিশেষে বক্তব্য, “গীতারহস্যের” এই বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া, এই রাষ্ট্র 
উনতিক চাঞ্চল্যের দিনে, যদ্দি কাহারও স্থির প্রজ্ঞা লাভ হয়, যদি কাহার ও অন্তরে 
অচল! ধশ্মবুদ্ধি নি্ফাম কর্তবাবুদ্ধি জাগুত হয় তাহা হইলে অ'মাদের শ্রম সার্থক 
কইবে । 

বীচি 
শাস্তিধাম 

৭ই পৌষ ১৩৩০ । 
শ্রীজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । 

আহ 
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প্রস্তাবনা ৷ 
সাধুদের উচ্ছিষ্ট উক্তি আমার বাণী । 
জানি উহার ভেদ সত্য কি, আমি অজ্ঞানী । « 

জমপ্তগবদগীতার উপর অনেক সংস্কৃত ভাষ্য, টীক। এবং দেশী ভাষায় 
সর্বমানা ব্যাখ্যা আছে । এইরূপ অবস্থায় এই গ্রন্ত কেন প্রকাশ করিলাম? 
বদিও ইহার কারণ গ্রন্থের আরম্তেই বল! হইয়াছে, তথাপি এমন কতকগুলি 

বিষয় রুচির গিয়াছে, যেগুলির, গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচারে, উল্লেখ হইতে 
পারে নাই। প্র বিষয়গুাঁল প্রকট করিবার জনা প্রস্তাবনা ব্যতীত দ্বিতীয় 
স্থান নাই । ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় স্বয়ং গন্ধকারসন্বন্ধীয়। 'পার় তেতালিস 
বর হইল, আমার ভগবদগীন্তার * সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল । 
সন ১৮৭২ খুষ্টাব্দে আমার পুজনীয় পিতৃদেব অন্তিম রোগে আক্রাণ্ত হইয়া 
শবাগত ছিলেন। সেই সময়ে তাহাকে ভগব্দগীতার ভাষাবিরতি নানক 
মহারাস্ী্ঘ টীক। শুনাইবার কাধা আমি পাইয়াছিলাম। তখন, অর্থাৎ আমার 
ষোল বংসর বয়সে, গীতার , ভাবার্থ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই। আরও, অল্প 
বয়সে মনে ষে সংস্কার হয়, তাহ! ঢু হইয়া যায়, এই কারণে সেই সময়ে 

ভগবাগীত। সম্বন্ধে যে অনুরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইয়া- 
ছিল। যথন সংস্কৃত ও ইংরাজী অধিক অভ্যন্ত হইল, তখন আমি গীতার 
সংস্কৃত ভাব্য, অন্যান্য টীক! এবং মারাঠী ও ইংরাজীতে লিখিত অনেক পণ্ডিতের 
মালোচনা সময়ে সমক়্ে পড়ি। কিন্তু এখন, মনে এক সংশয় উৎপন্ন হইল, 
এবং তাহ৷ দিন দিন বাড়িতেই লাগিল । সেই সংশয় এই, যে, ষে অঞ্জন 
নিজের স্বজনগণের সঙ্গে যুদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুতর কুকর্ম বুঝিয়া খিন্ন হইয়া 
গিযাছিলেন, সেই অর্জ্বনকে বৃদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ষে গীতা৷ বলা হইয়াছিল, 
সেই গাতাতে ্রহ্াজ্ঞানের দ্বারা বা ভক্তি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির বিধির--শুধু 
মোক্ষমাের-_বিচার কেন করা হইল? গীতার কোনও টাকাতে এই বিষয়ের 

বোগা উত্তুর সন্ধান করিয়! পাওয়া গেল না, এইজন্য এই সংশয় আরও দৃঢ় 
ভইতৈ চলিল। কে জানে ষে আমারই মত অপর লোকদেরও এই সংশয়ুই 
হয় নাই। কিন্তু টাকাগুলির উপরেই নির্ভর করিলে, টীকাকারদিগের প্রদত 
ভত্তর" সমাধানকারক মনে না করিলেও উহাকে ছাড়িয়া দ্বিতীয় উত্তর" 
মনেই আদে না। এই জন্যই আমি গীতার*সমন্ত টাক! ও ভাষা সরাইয়৷ দূরে 
পাখিয়া দয়াছি) এধং কেবল গীতারই স্বতন্ত্র বিচার পূর্বক অনেকবার 
পাঠ করিয়াছি। এইরূপ, করিলে পর, টাকাকারদিগের ব্যাখ্যা হইভে মুক্ত * 

সাধু তৃকারামের এক অভঙ্গের ভাব । 
ক 



১০ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র ৷ 

"হইলাম এবং*এই জ্ঞান হইল যে গীত৷ নিবৃত্বিপ্রধান নহে; উহা কর্ম 
প্রধানই । অধিক আর বলিব কি, গীর্তাতে এক। “ধোগ” শব্দই “কর্শযোগ, 
'অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । মহাভারত, বেদাস্তস্ত্র, উপনিষতৎ এবং বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ক 
অন্যান্য সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও এই মতই দৃঢ় হইতে চপিয়া- 
ছিল; এবং দাধারণ্যে এই বিষর প্রকাশ করিলে অধিক চর্চা হুইবে এবং 
সত্য তন্ব নির্ণয়ে আরও সুবিধা! হইবে, এই অভিপ্রায়ে চারপাচ স্থানে এই 
বিধর়েরই উপর ব্যাখ্যান দিয়াছি। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাথ্যান নাগপুরে জানুয়ারি 
সন ১৯০২তে হয় এবং দ্বিতীয় সন ১৯০৪ খুষ্টান্বে আগষ্টমা সে, করবীর ও সন্বেশ্বের 
মঠের, জগদূগুরু শ্রীণস্কর[চার্যোর জ্ঞাত, তাহারই, উপস্থিতিতে, সন্কেখ্বর 
নঠে হইয়াছিল । সে সময়ে নাগপুরের ব্যাখ্যানের বিবরণও সংবাদপত্রসমূছে 
প্রকাশিত হইম্বাছিল। ইহা ব্যতীত, এই বিবেচনাতেই, বখন যথন সময় 
পাইতাম, তখন তখন কোন কোন বিদ্বান বন্ধুর সঙ্গে সময়ে সময়ে বাদ-বিবাদও 
করিয়াছি । এই বন্ধুগণের মধ্যে স্বগীপ্র শ্রীপতি বুবা ভিঙ্গারকর ছিলেন । 
ইহার সহবামে ভাগবত সম্প্রদায়ের কোন কোন প্রাকৃত গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছিল। এবং গীতারহদ্যে বার্ত কোন কোন বিষয় তো তাহার ও 
আমার বাদ-বিবাদেই পুর্বে নিশ্চিত হইগ। জপ অত্যন্ত হুঃখের বিষয় যে, 

. তিনি এই গ্রন্থ দেখিতে পাইলেন না । থাক্ $ এই প্রকারে এই মতস্থির 
হইয়াছে ষে গাতার প্রতিপান্য বিষস্স প্রবৃত্তিপ্রধান, এবং ই হা লিখির। গ্রন্থারারে 
প্রকাশ করিবার বিচার করিতেও অনেক বংসর কাটিন়। গিয়াছে । বর্তমান 
সময়ে যে ননস্ত ভাষ্য, টীক। ও অনুবাদ পাওয়! যায়, তাহাতে যে গীতাতাতপর্যা 
স্বীকৃত হর নাই, কেবল তাহাই যদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করি, এবং প্রাচীন. 
টাকাকারদিগের 'স্থরীকৃত তাৎপর্যা কেন আমার গ্রাহ্য নভে, তাহার কারণ না 
বলি, তাহা। হইলে খুবই সম্ভব ছিল ফে লোকেরা যাহা একট। কিছু বুঝিতে 

থাকিবে_-উহাদের ভ্রম হইবে । এবং সমস্ত টীকাকারদিগের মত সংগ্রহ 
. করিরা। তাহাদের কারণসহ অপুর্ণত। দেখাইর! তে ওয়, এবং অন্য ধর্ম ও তত্ব- 

জ্ঞানের সঙ্গে গীতাধর্ম্ের তুলনা কর! এক্সপ কোন সাধারণ কার্ধা ছিল না যে, 
'শীন্্ শীত্র চটপট হইতে পারে। অতএব বদিও আমার বন্ধু আযুত দাজী 
সাহেব খরে এবং দাদাসাঞ্বে খাপর্ডে কিছু গুর্বেই ইহা প্রকাশ করিয়া 

*দিয়াছিলেন যে, আমি গীতার উপর এক নূতন গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ কুরিব 
তথাপি গ্রন্থ লিখিবার কাধ্য এই.মনে করিয়। বিলম্ব ককরিয়াছিলাম যে, 'অীমার 
নিক্ষট যে দামগ্রী আছে, তাহা! এখনও অনম্পুর্ণ । যখন সন ১৯০৮ খুষ্টাবে 
শান্তি দিশ্সা আমাকে মাগালেতে পাঠাইব। দিয়া ছিল, তখন এই গ্রন্থ ।লখিবার, 
আশা অনেক দুরে পুড়িয়। গিক্লাছিল। *কিন্ত কিছুকাঁপ বাদে গ্রন্থ লিখিবার জন্য 
আবশ্যক পুস্তক প্রভৃতি সামগ্রী * পুন হইতে 'মানাইবার অনুমতি যখন 



প্রস্তাবনা ॥ ১১ 

গবর্ণমেন্টের অনুকম্পায় পাওয়। গেল তখন সন ১৯১*-১১র শীতকালে ( সম্বৎ 
১৯৬৭ কার্ভিক শুরু ১ হইতে চচত্ত বাঁ ৩০শে র ভিতরে ) এই গ্রন্থের পাগ্ুলিপি 
( মুসবিদা। ) মাগালের জেলখানায় সর্বপ্রথম লিখিত হইয়াছিল। 'আবারু 
সময়ান্ুসারে যেমন যেমন বিচার করিতে লাগিলাম তেমনি তেমনি উহাতে 
কাটছাট হইতে লাগিল। সেই সনয়ে, সমগ্র পুস্তক সেখানে না থাকিবার 
কারণে, কয়েক স্থানে অপূর্ণত| থাকিয়া গিক়াছিল । এই অপূর্ণতা সেখান 
হইতে মুক্তিপাভের পর পুর্ণ তো করিয়া লরইয়াছিই,' পরন্ত এখনও বলা যয়ি না 
ষে এই গ্রন্থ সর্ববাংশে পুর্ণ হইয়া গিয়াছে । কারণ মোক্ষ ও নীতিধর্মের তত্ব 
গন তো আছেই ;$ ততসঙ্গেই উনার সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন ও নবীন পণ্ডিত 
এত বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন বে, বাথ বিস্তার হইতে বাঁচিরা, ইহ নির্ণয় 
করা অনেকবার কঠিন হইন্পা উঠে যে, ,এই “ছাট গ্রন্থে কোন্ কোন্ বিবকের 
সমাবেশ করা যান । কিন্ত এখনসআমার অবস্থা কবির এই উক্তির অন্থযায়ী 
হুইয়৷ গিয়াছে-_-. 

বযম-সেনাব বিমল ধ্বজ! এখন “জরা” দৃষ্টিতে আসিছে। 
করিতে করিতে যুদ্ধ রোগেতে দেহ হারিতে চলিছে ॥ * 

এবং আমার সাংসারিক সহচর ও পুর্বে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব এখন এই 
গ্রন্থ ইহ মনে করিয়। প্রকাশ করিলাম যে, আমার ষে বির উপলব্ধ হইয়াছে, 
এবং মে বিচারসকল 'আমি করিয়াছি সেই সমস্ত লোকদিগেরও জ্ঞাত হুইয়! 
বাউক 7 আবার কোন-না-.কোন “দমানধন্মা” এখন বা পরে উৎপন্ন হইয়। 
উতা পুর্ণ করিয়াই লহবে। 

আরপ্তেই বল! আবশাক বেঃ দিও আমার এই মত মান্য নহে যে, 
সাংশারক কম্মরকে গৌণ অথবা ত্যাজ্জা ধরিয়া ব্রঙ্গাজ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি শুধু 
নিবৃত্তি প্রধান মোক্ষমার্ণেরই নিরূপণ গীতাতে আছে; তথাপি আমি এমন বলি 
'না বে, মোক্ষপ্রাপ্তির মার্গের আলোচনা ভগবদগীতাতে মোটেই নাই । আমিও 
এই গ্রন্থে স্পষ্ট দেখাইয্লাছি যে, গীতাশাস্ত্র অনুসারে এই জগতে প্রত্যেক মন্ষোর 
প্রথম কর্তবাই এই যে, সে পরমেশ্বরের গুদ্ধস্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, উহা দ্বার 

শ্িজের বুদ্ধিকে যতদুর পারে ততদূর, নির্মল ও পবিত্র করিয়া! লইবে। কিন্তু 
ইহা কিছু গীতার মুখ্য বিষয় নহে । যুদ্ধের আরস্তে অঞ্জুন এই কর্তব্যমোহে 
বাধা পড়িয়াছিলেন হে যুন্ধ করা! ক্ষত্রিয়ের ধশ্ন হইলই বা, কিন্তু কুলক্ষয় আদি 
ঘোর পাতক হইলে বে যুদ্ধ মোক্ষ প্রাপ্তিন্গপ কত্মকল্যাণের নাশ করিবে, নেই 

* নহারাষ্ট্র কবিবধা মোরোপস্ডের আধ্যার ভাৰ । ইহার হিন্দী নিয়ে দিলাদ-- 
বম-লেন। কীর্ণবনল ধ্বজ| অব্জর! দৃষ্টিমে আতী টছ। 
করতী হঙঈ যুদ্ধ রোগে! সে দেহ ভারতী জাতী হৈ ॥ 



১২ . গীতারহস্য অথধা কণ্মযোগশাস্ত্র । 

যুদ্ধ কর! উচিত বা অন্নুচিত। অতএব আমার এই অভিপ্রাপ্ বে এ গোহ দুধ 
কত্বিবাপ্ন জন শুদ্ধ বেদাস্তেত্র ভিত্তিতে কর্ম্অকর্ধমের এবং সঙ্গেসঙ্গেই মোক্ষের 
'উপান্থসমূহের ও পূর্ণ বিচার করিয়। এই প্রকার স্থিত্ন কর! হইয়াছে যে, এক €তা! 
কর্ম কখনও দুরই হয় না এবং দ্বিতীয় তহা ছাড়াও উচিত নহে, এবং বাসা স্বাক্া 
কর্ম কবিলেও কোনও পাপ লাগে না এবং অস্তে উহা দ্বারাই মোক্ষগ লাভ হ্য়, 
গীতাতে সেই যুক্তিরই__জ্ঞানমূলক, ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগেরই-__গ্রতিপাদন ব্রা 
হইয়াছে। কর্শ-অকর্ম্ের বা ধর্শ-অধর্ম্ের এই বিচ্ারকেই আধুনিক নিছক 
আধিতৌতিক পণ্ডিত নীতিশান্ত বলেন। সীধাষণ পদ্ধতি অঙ্ছদারে গীতার 
শ্লোকসম্ছের যথাক্রমে টাক! লিখিয়াও দেখানো! যায় .যে, এই বিচার গীতাতে 
কি প্রকার করা হইয়াছে । কিন্ত বেদাস্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, কর্ধ্মবিপাক, অথবা 
তক্তি প্রভৃতি শাস্ত্রের যে অনেক বাদ অথব৷ প্রমেক্নের ভিত্তিতে গীতার কর্দমষোগের 
প্রতিপাদন কর! হইয়াছে, এবং যাহার উল্লেখ কখনও কখনও খুবই সংক্ষিপ্তভাবে 
পাওরা ষার়, সেই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহের পুর্ববাবধিই জ্ঞান হওয়। ব্যতীত গীতার 
বিচারের সম্পূর্ণ মন সস! ধ্যানে জন্মে ন7। এই জন্যই গীতাতে যে ষে বিষয় 
অথব৷ দিদ্ধান্ত আসিয়াছে, গুলির শাস্ত্রীয় রীতিতে প্রকরণে বিভক্ত করিয়া, 
প্রধান প্রধান যুূক্তগুলির সহিত গীতারহস্যে উহাদের প্রথমে সংক্ষেপে নিরূপণ 
করা হইয়াছে ; আবার বর্তমান যুগের আলোচনাত্মক পদ্ধতি অন্ুসারে গীতার 
মুখ্য সিদ্ধান্তসমূহের তুলনা! অন্যান্য ধর্মের ও তত্বজ্ঞানের পিদ্ধান্তসমুহের সঙ্গে 
প্রসঙ্গাহ্সারে সংক্ষেপে করিয়া দেখানো হইয়াছে । এই পুস্তকেত্র পুর্বার্ে 
গীতারহস্য নামক যে নিবন্ধ আছে, তাহা! এই রীতিতে কর্ম্মযোগবিষয়ক এক- 
ক্ষুদ্র কিন্ত স্বতন্ত্র গ্রস্থই বল! যাইতে পারে। যাহা হৌক; এই প্রকার সাধারণ 
নিরূপণে গীতার প্রত্যেক শ্লোকের সম্পূর্ণ বিচার হইতে পারে নাই। অতএব 
শেষে, গীতার প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ দিক্লাছি; এবং ইহারই সঙ্গে সঙ্ষে স্থানে 
স্থানে যথেষ্ট টিপ্লনী ও জুড়িয়া দিয়াছি, যাহাতে পূর্বাপর সন্দর্ভ পাঠকের বুদ্ধিতে 
ভালরূপ আপিয়া যাঁয় অথব। প্রাচীন টাঁকাকারগণ নিজ সম্প্রদায়ের সি্ধির জন্য 
গীতার শ্লোকগুলির ষে টানাবুনা৷ করিয়াছেন, তাহা পাঠক বুঝিতে পারেন 
(গী, ৩, ১৭-১৯ ) ৬, ৩7 ও ১৮ ২) বা গীতারহস্যে যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে,, 
তাহা সহজেই জ্ঞাত হইগ্পা যায়) এবং ইহাও জ্ঞাত হইয়! যায় যে ইহাদের 
ৰধ্যে কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত গীতার সন্বাদাত্মক প্রণালী অনুসারে কোথান্ধ কোথায় 
কি প্রকারে আসিয়াছে । ইহা নিঃসন্দেহ যে,.এরূপ করিবার ফলে কোন কোন 
বিচ অবশ্য পুনরুক্ত হইয়াছে; কিন্তু গীতারহস্যের বিচার গীতার অনুবাদ হইতে 
পৃথক, এইজন্য রাখিতে হইয়াছে যে গীতারহস্যৈর তাতপর্যোর বিষয়ে লাধারণ . 

. পাঠকদের যে ভ্রম আসিক্সাছে, সেই ভ্রম অন্য রীতিতে সম্পূর্ণ দূর হইতে পারিত 
না। এই পদ্ধতিতে পূর্ব ইতিহাস *ও ভিত্তিদহ ইহা দেখাইবার সুবিধা হইয়া: 
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গিয়াছে যে, বেদান্ত, মীমাংস1 ও ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ক গীতার* সিন্ধান্ত ভারত, 
সাংখ্যশান্ত্, বেদাস্তস্ূত্র, উপনিষদ, এবং মীমাংস। প্রভৃতি মৃলগ্রন্থে কিরূপে এবং 
কোথায় আগিয়াছে। ইহা হইতে বলা সহজ হইয়াছে যে, সঙ্লযাসমার্গ ও. 
কর্মযোগমার্শেকি কি প্রভেদ আছে; এবং আন্যানা ধর্মমত ও তন্বভভালের 

সঙ্গে গীতার তুলন! করিয়া ব্যবহারিক কর্দদৃষ্টিতে গীতার মহত্বের উপযুক্ত 

নিরূপণ কর! সরল হইয়া! গিয়াছে । যদি গীতার উপর অনেক প্রকার টীক। ন! 
লিখিত হইত, এবং নানা ব্যক্তি নানা প্রকারে গীতার নান৷ তাৎপর্য্যের প্রতিপাদন 
না করিতেন, তবে আমার নিজের গ্রন্থের সিদ্ধান্তের পোষক ও ভিত্তিভূত মূল 

সংস্কৃত ব্যাখা। স্থানে স্ানে উদ্ধত করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্ত 
বর্তমান সময় অনা ভইতেছে ; লোকদের মনে এই সংশয় হইতে পাঁরিত যে 
আমি গীতার্থ অথবা! সিদ্ধান্ত যাহ! বলিয়াছি, তাহা ঠিক বা ঠিক নহে । এইজন্যই 
আমি সর্বত্র স্থলনির্দেশপুর্রবক * বলিয়। দিয়াছি যে, আমার প্রমাণ কি; এবং 
প্রধান প্রধান স্থলে তো মূল সংস্কৃত বচনই অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। 
এতদ্বতীত সংস্কত বচন৷ উদ্ধৃত করিবার আরও এক (প্রয়োজন আছে। তাহা 
এই মে, ইহাদের মধ্যে অনেক বচন, বেদাস্তগ্রন্থে সাধারণভাবে প্রমাণার্থ লওয়। 
হয়, অতএব এখানে পাঠকুদের এগুলির সহজেই জ্ঞান হইয়া যাইবে এবং ইহ 
দ্বারা পাঠক সিদ্ধান্তগুলিও ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ইহা কি সম্ভব যে 
সরুল পাঠকই সংস্কৃতজ্ঞ হইবে! এইজন্য সমস্ত গ্রন্থ এই ধরণে রচিত হইগ্নাছে যে, 
যদি সংস্কৃতি অজ্ঞ পাঠক সংস্কৃত শ্লোক ছাড়িয়া, কেবল ভাষাই পড়িয়া যায়, 
তবু অর্থে কোনও গোলমাল হইবে ন। এই কারণে সংস্কৃত শ্লোকগুলির শব্দঘশ 
অন্থবাদ না লিখিয়া৷ অনেক স্থলে উহাদের কেবল সারাংশ দিয়াই চালাইতে 
হুইক্লাছে। কিন্তু সুল ল্লোক সর্বদাই উপরে রাখ হইক্নাছে। এই কারণে এই 
প্রণালীতে ভ্রম হইবার কোনও আগ্মস্কা নাই । 

বলা! হয় যে, কোহিনূর হীরা! যখন ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে পৌছিল, তখন 
উহ্থাতে নূতন *প্লকাটার* উহা! জন্য পরার পাজিস কর! হইয়াছিল) এবং 
ছুইবার পাঁজিস হইবার পর উহা! আরও উজ্জ্বল হইয়া গেল। হীক্মার পন্সে 
উপবুকজ্ঞ এই ন্যায় সত্যরূপ রত্বের পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে। গীতার ধর্ম সত্য 
,ও অভর বটে ? কিন্তু উহা! যে সময়ে এবং যে স্বরূপে বল! হইয়াছিল, সেই দেশকাল 
প্রভৃতি পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমানের অনেক পার্থক্য হইয় গিয়াছে; এই কারণে 
এখন উহ্থার তেজ পূর্বের ন্যায় অনেকেরই ছৃষ্টিতে প্রকাশ পার না। কোনগ 
কর্মের ভালমন্দ মানিবার পুর্বে, যে সময়ে “কর্ম কর! চাই, অথবা না! কন্বা চাই” 
এই লাধারণ গন্ধ গুরুত্বপূর্ণ নে হুইন়াছিব, সেই সময়ে গীত! বনপা! হইয়াছে; 
এই কাক্ণে উহার, আজবনকু অংগ এখন ,কোদ কোন লোকের নিকট অনাবশ্যক 
গ্রভীত হন্ব। এবং ইঙ্ধার উপজেও দিতৃতিসার্গাত্র টাঁকাক্ষারক্ষিগের : প্রলেপ 
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গীতার কর্ম্রযোগ্নের বিচারকে আজকাল অনেকের পক্ষে ছুর্ব্বোধ্য করিয়া তুঁি- 
য্াছে। ইহা ব্যতীত কোন কোন নবীন বিদ্বান বাক্তি ইহা। বুঝিয়। গিয়াছেন 
বে, আধুনিক কালে আধিভৌতিক জ্ঞানের পাশ্চাত্যদেশে যেক্ূুপ কিছু বুদ্ধি 
ভইম্াছে, সেই ব্রদ্ধির কারণে অধ্যাম্মশান্ত্রের ভিন্তিতে রচিত প্রাচীন কম্মষোগের 
বিচার বর্তমান কালের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা 
মনে কর! ঠিক নহে) এই বুদ্ধির শনাগর্ভতা দেখাইবার জনা গীতারহস্যের 
বিচারে, গীত্তার সিদ্ধান্তপমূহের অন্ুর্ূপই পাশ্চাত্য পৃগুতদের সিদ্ধান্তও, 
স্থানে স্থানে সংক্ষেপে দিম্বাছি। বস্তত গীতার ধন্ম-অধর্্ বিচার এই তুলনা 
দ্বারা কিছু বেশী সুদৃঢ় হস্স নাঃ তথা।স আধুনিক, আবিল্টোতিক শাস্ত্রের 
অশ্রতপুব্ব বৃদ্ধি দ্বারা যাহার দৃষ্টি ঝলসিয়া পড়িরা গিয়াচ্ছে ; অগবা আজ- 
কালকার 'একদেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির কারণে 'মধিভৌতিক অর্থাৎ বায দৃষ্টি- 
তেই নীতিশান্ত্রের বিচার করা বীাহাদের অভ্লান গড়িয়া! গিয়াছে, এ্রাঙারা। 
এই তুলন! দ্বারা এটুকু তে স্পষ্ট জ্ঞাত হইবেন ঘে মোক্ষবন্ম ও নীতি দুই 
বিষয় আধিভৌতিক ভ্তান হইতে €খু্ $ এবং তাহার। ইন জানিতে পারিবেন 
যে, এই কারণেই প্রাচীন কালে আমাদের শান্ত্রকারগণ এই' বিয়ে যে 
সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহার পরে দানবের জ্ঞানের গতি এখন পর্যাস্ত 
পৌছিতে পারে নাই; কেবল ইচাই নভে, কিছ পান্চাতা দেশেও অধ্যাজ্ 

দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের বিচার এখন পর্য্স্ত চলিক্বাছে এবং 'এই আধ্যাত্মিক গ্রন্থ- 
কারদের বিচার গীতাশাস্ত্রে্র সিদ্ধান্তসমূহ হইতে বেশী ভিন্ন নহে । গীত- 
বুহদ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে যে তুলনাজ্মক বিচাব্র আছে, তাহা হইতে এই 
বিষয় সুম্পষ্ট হইয়া যাইবে । কিন্তু এই বিষন অত্ান্ত বাপক হইতেছে, এই 
কারণে পাশ্চাত্য পগ্তাদগের মতের যে সারাংশ বিভিন্ন স্থলে আমি দিয়াছি, 
তাহার সম্বন্ধে এখানে এটুকু বলা আবশান্ত যে. গীতার্থ প্রতিপাদূন' করাই 
আমার মুখ্য কাজ, অতএব গীতার সিদ্ধান্তসমৃহকে প্রমাণ সানিয়া পাশ্চাতা 
মতগুলির উল্লেখ আমি কেবল ইহাই দেখাইবাব্র জন্য করিক্সাছি স্বের, এই 
সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে পাশ্চাতা নীতিশাস্ত্রজ্ঞজদিগের অথবা পণ্ডিতদ্দিগের 
সিদ্ধান্তের কোন্ পর্যাস্ত মিল আছে । এবং, এই কাজ আমি এ* প্রণালীতে 
করিয়াছি যে, সাধারণ মারাঠী পাঠকদিগের নিকট উহার অর্থ বুঝিতে কোনও 
কষণ্ঠু হইবে ন7। এখন ইহ! নির্বিবাদ যে, এই ছ্ুইয়ের নধ্যে যে প্র ভের্দ, 
আছে,_এবং আছেও অনেক-_অথব1 এই বিদ্ধান্তগুগির যে পুর্ণ ভপপাদন 
বা ব্রার আছে, তাহা জানিবার জন্য মূল পাশ্চাত্য গ্রন্থ দেৰিতে 
হইবে। পাশ্চাত্য বিদ্বান বলেন যে, কর্প্-অকর্ম-বিবেক অথব। নীতিশাস্ত্ে 
উপর নিপ্নমবন্ধ গ্রন্থ সর্বপ্রথমে গ্রীক তত্ববেত্তা অবিষ্টাট্ল্ লিখিয়াছেন। 
কিন্ত আমার মত এই ষে, অবিই্ট্লেরও পূর্বে, তাহার গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক 



প্রস্তাবন! ॥ ১৫ 

ব্যাপক ও তাত্বিক দৃষ্টিতে, এই সকল প্রন্বের বিচার মহাত্ারত ও গীতায়: 
হইয়া গিয়াছিল 7 এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে গীতায় যে নীতিতত্ব প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে, তদ্ব্যতীত কোনও নীতিতত্ব এপর্যন্ত বাহির হয় নাই। দসক্ন্যাসী- 
দিগের ন্যায় থাকিয়া! তব্জ্ঞানের আলোচনায় শান্তিতে দিন কাটানে! ভাল, 
অথব। নানাবিধ বাজকীর জল্পনা-কল্পনা করা ভাল”_-এই বিষয়ের ষে. 
পষ্“বযা্য অরিষ্টটূল্ করিয়াছেন) তাহা গীতাতে আছে; এবং সক্রেটিসের 
এই নতেরও গীতায় একপ্রকার সমাবেশ হইয়া গিয়াছে যে, “মনুষ্য যাহা ক্লিছু 
পাপ করে, তাহ অজ্ঞান হইতেই করে” । কারণ গীতার তে ইহাই 1সন্ধাস্ত, 
যে, ব্রঙ্গাজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি সম হইলে পরু, মন্ুষোর দ্বারা কোনও পাপ ৬ইতে 
পারে না। এপিক্যুরিয়ন এবং গ্রোয়িক পল্ভার শরীক পণ্ডিতদিগের এহ ফ্রর্থীও 
গীতায় গ্রাহ্য বে, পূণ অবস্থায় উপনাত জ্ঞানী পুরুষে বাখহারহ নীতিবুষ্টিতে 
সকলের পাক্ষে আদর্শন্বরূপে প্রম্থাণ ;* এবং এই পন্ভাবলম্বীগণ পরম জ্ঞানী 

পুরুষের থে বর্ণনা করিয়াছেন তাহ। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞজ অবস্থার বর্ণনার অনুরূপ । 
মিল, স্পেনের এবং কোৎ প্রভৃতি আধিভোতিকবাদীর বলেন বে, নীতির পরা- 
কান্ত! অথব) কণ্টি ইহাই যে, প্রতোক মনুষাকে সমগ্র মানবজাতির ভিতার্খ 
উদ্দোপ কারুতে হইবে 3 গাতার বর্ণিত তপ্রজ্ঞের “সব্বভূতাহভে রতাঃ, এই 

বাতা লক্ষনে উক্ত কষ্টিরও ঈমাবেশ ভইক্া গিয়াছে । কান্ট এব আ্রীনের, 
নাতিশাস্ত্বের উপপত্তিবিষয়ক "এবং ইচ্ছা-ন্ধাতন্ত্রা সশ্বন্ধীর সিঙ্গান্তও, উপানষদের 
জ্ৰার্নেব ভিত্তিতে গীতাতে আসিয়াছে । হহা অপেক্ষা বদি গীতাতে আব 
বেশী কিছু ন! থাকি ত, তাহ হইলে উহ সব্বমান) হই ঘাইত । £কন্ত 
গাঁতা এইটুকুতেই সন্মষ্ট হন নাই) প্রভ্যুত গীতা দেখাইরাছেন যে, মোক্ষ, 

“ভক্তি 'ও নীতিধন্মের মধো আধিভোতিক গ্রন্থকারদের নিকট, সে বিরোধেত 
আতাি প্রতীত হয়, সে বিরোধ প্রকৃতু নহে; এবং হহাও দেখাইয়াছেন যে 

জ্ঞ$ন ও করছে সন্যাসমাগীদের বুদ্ধিতে যে বিরোধ প্রতিকূলে আসে, তাহাও 
ঠিক নভে ।, গীতা দেখাইয়াছেন ষে, ব্রহ্গবিদ্যার এবং ভক্তির বাহ। যুল তন 
তাহাই নীতির ও সৎকর্দ্মরও ভিত্তি; এবং এই বিষয়েরও নিণয় করিয়। দিয়া- 
ছেন ষে, জ্ঞান, সন্ন্যাস, কন্ম ও ভক্তির বথাষথ মিলনে, ইহলোকে জীবনযাপনের 
কেধন্ মার্গ মনুষ্য স্বীকার করিবে । এই প্রকারে গীতাগ্রন্থ প্রধানত কম্মফোগ- 
[বধয়ক হইডেছে, এবং এই জন্যই পব্রহ্মবিদ্যান্তগ্নত ( কর্ধ্- ) ষোগশাস্ত্র” এই 
নাষেঞ্ুমস্ত বৈদিক গ্রন্থ মধ্যে উহা অগ্রস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । গীতার বিষয়ে 
বল। হয় ষে, “গীতা স্থগীত1 কর্তব্যা কিমন্যৈই শাস্ত্রবিস্তরৈঃ”--এক গীতাবুই 

,মম্পূর্ণ অধ্যয়ন করাই ষথেষ্ট অবশিষ্ট শাস্রসমূহের বৃথ। আলোচনায় ফর কি 
সগ কথা কিছু মিথ্যা নহে। অতএব ধে লোকের হিন্দুধর্ম ও. নীতিশান্তের "মুল- 
তত্বের সহিত পরিচয় করিয়া লইতে হইবে, তাহাদের প্রতি আঁমি সবিনয় কিন্ত. 



১৬ গীতারহস্য অথব। কম্মযোগশাস্ত্র । 

আগ্রহনহ বণিতেছি যে, সর্বপ্রথম আপনি এই অপূর্ব গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন। 

ইহার কারণ এই যে, ক্ষর-অক্ষর স্থির এরং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের বিচারকাৰী ন্যায়, 
, মীমাংসা, উপনিষদ ও বেদান্ত প্রকৃতি প্রাচীন শাস্ত্র সে সময়ে, যতদূর সম্ভৰ 
ততটা, পূর্ণ অবস্থার আসিয়াছিল 7 'এবং ইহার পরেই বৈদিক ধণ্ম জ্ঞানমূলক 
ভক্তিপ্রধান এবং কন্মযোগবিষয়ক চরম স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; এবং বর্তমান 
কালে প্রচলিত বৈদিক ধর্দ্ের মূলই গাতাতে প্রতিপাদিত হইৰার কারণে আমি 
বলিতে পারি যে, সংক্ষেপে কিন্তু নিঃসন্দিপ্ধরূপে আধুনিক হিন্দুধর্মের" তত্ব 
বুঝাইবার জন্য গীতার তুল্য দ্বিতীয় গ্রন্থ, সংস্ক ত সাহিত্যেই নাই । 

, উল্লিখিত বক্তব্য হইতে 'পাঠক সাধারণতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, গীতা- 
রহস্যের বিচারের কি প্রকারের কোন্ ধরণ হইতেছে । গীতার উপর যে 

শাস্করভাষ্য আছে, তাহার .তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্তে পুরাতন টাকাকারদের 

অভিপ্রায়ের উল্লেখ আছে ; এই উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, গীতার উপর পুর্বে 
সম্ভবতঃ কর্ম্মযোগ প্রধান টীক। ছিল । কিন্ত: এ সময়ে এই টীক1 উপলব্ধ নাই; 
অতএব ইহা বলিতে কোনই ক্ষতি নাই যে, গীতার কন্মযোগপ্রধান ও তুলনাত্মক 
বিচার ইহাই প্রথম । ইহাতে কতকগুলি শ্লোকের অর্থ আজকালকার, 
টীকাতে প্রাপ্ত অর্থ হইতে ভিন ; এবং এমন অনেক বিষয়ও বল! হইয়াছে যে, 
বাহ! এ পর্য্স্ত গ্রাকুত টাকাতে সবিস্তার কোথাও' ছিল না। এই সকল বিষয় 
এবং ইহাদের উপপত্তি সকল যদিও আমি সংক্ষেপেই বলিয়াছি, তথাপি বথাশক্তি 
স্ুম্পষ্ট ও স্ুবোধ্য রীতিতে বলিবার উদ্যোগে আমি কোনও বিষ উঠাইস্! 
রাখি নাই। এরূপ করিতে গিয়া ব্দিও কোথাও কোথাও দ্বিরঘন্তি হইয়। 
গিয়াছে, তথাপি আমি উহার কোনই পরোর। করি নাই ; এবং যে মকল শবের 
অর্থ এ পধ্যন্ত ভাষাতে প্রচলিত পাই নাই, তাহাদের পধ্যায় শব উহাদের 

স্থ 

সঙ্গে সঙ্গেই অনেক স্থলে দিয়াছি। ইহ] ব্যতীত, এই বিষয়ে প্রধান প্রধান, 
সিদ্ধান্ত সারাংশরূপে স্থানে স্থানে, উপপাদন হইতে পৃথক করিয়া! দেখানো 
হইয়াছে। আরও, শাস্ত্রীর ও গহনবিষয়সমূহের ৰিচার, অল্প শব্দে, করা সর্বদাই 
ঞ এবং এ বিষয়ের ভাবাও এখনও স্থির হয় নাই। অতএব আমি জানি যে, 

তঠ দৃষ্টিদোষে অথবা অন্তান্ত কারণে আমার এই নৃতন ধরণের আলোচনায় 
কানা, ছর্বোধাতা, অপূর্ণতা এবং অন্ত কোন দোষ হয়ত! থাকির! গিস্াছে। 
পরস্ত তগবদক্ীতা৷ পাঠকর্দের কিছু অপরিচিত নহে--উহ! হিন্দুদের নিকট সম্পূর্ণ 
নূতন বস্ত নহে, যাহা উর কখনও দেখে নাই শুন নাই। এমন অনেক 
তসোক আছেন, বাহার গিত্য নিয়মপুর্ব্বক ভগবাক্গীতা পাঠ করেন, এবং এক্প 
ব্যক্তিও অল্প নাই, ধাহারা ইহা শাস্্ীর দৃষ্টিতে অধ্যদ্রন করিক্লান্েস খন! 
কল্সিবেন। এইরূপ অধিকানী ব্যক্তিদের নিকট আমার এক প্রার্তন। এই মে). 
বখন তাহাদের হাতে এই গ্রন্থ গৌছিবে এবং যদি” তারা, এই পরাগ ক্ষন 



প্রস্ত!ননা । ১৪ 

দৌোস দোথেন, তাবে তাভাব। রূপ। করিয়। পু তাহ! জানার্রবেন। এইজণ 

কবল আমি উহা বিচার করিঝ, এবং যদ দ্বিতীর সংস্করণ প্রকাশ করিবার 

অবপব আনে, তবে তাহাতে রি স*শাধন করা যাইবে । সওবতঃ 

০কেগ কেহ মনে করেন যে, আমার কোন বিশেষ সন্ধায় আছে এবং 

দেই সম্প্রদায়ের পিদ্ধির জন্যই আমি গীতার, এক প্রকার বিলশস অং 

কারতেছি। এইজন্য এস্থলে এইটুকু বল। আবশাক যে, £হই গীতারংস্য 
কোনও বাক্তিবিশেষ অথব! সম্প্রদায়ের উদ্দেশে লেখা »য় নটি । 
বিবেচনাম্ম গীতার মুল সংস্কত শ্লোকের যাহা সরল আর্থ হয়, তাঙাই তান 
লিথগ্রাছি । 'এইবপ পরল অর্থ করিয়া দিলে_ এবং আজকাপ মংস্কৃতের ছু 
বহুল প্রচার *ইবাৰ কারণে অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে» আত সরল 
কি না-যদি ইচাততে কোন সাম্প্নায়িন্ গন্ধ আনিয়। ঘা, তবে তা গাতাখ, 
আমান নহে । অঙ্জুন ভগবানকে বলিয়াছিলেন যে “মানকে ঢই চার মাগ 
বলিয়া ধাঁধার ফেলি না, নিগ্য়পুষ্নক এমন একই মাগ বল নাং 
শ্রেরঙ্কর” (গী. ৩.২) ৫ ১) ইচা হইতে সুম্পই বেঃ গীতাতে কোন-না, 
কোন একঈ বিশেষ মত প্রতিপন্ন হয়৷ চাই। মুল গীতার শ/% করিয়া, 
নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে মামার দেখিতে হইবে যে তী'একই বিশেষ মত কপ্রকারয 
প্রথমাবধিই কোনও মত স্থির করিয়া আমার সেই মন্যের সঙ্গে গীভাব মিল 
০য় ন1) এইজবা মানাঁক গীতার অর্গের টানাবুন! করিত হনে মা সার 

কথ।, গীতার প্রক্চত রহপোরু-চাই সেই রচলা কোনও সন্ধার আণণ। 
প্র ভউক -শাতা ভক্ষুদেব মো প্রলার কলিগা, গুপ্ত হত উক্ষি 

 অন্রমার এই ক্ঞানযজ্ঞ করিবার জলা আমি প্রবন্ধ হই হা আমার আনা 
এই যে, এই জ্ঞানযজ্জের পূর্ণ সিদ্ধির জনা, উপবে পুর: শা৯িছি। তলা কঙা 
হইয়াছে, আমার দেশবন্ধু ও ধর্ধবগ খুব আনন সহ তেই শিক 
পিবেন। 

প্রাচীন টাকাকারেরো গীতার যে ভাৎপর্যা বাতির দতিযা সত ভাজতে বাব 

অ+'মাব নচ্চাঞ্গুনায়ী গীভারহপ্যে ভেদ কেন হয়? এই ০শাপঝ কারন গাশারতশোঃ 
সবিস্তার বর হইম',ছ | কিন্ক গীতার তাতৎপন্য নন্দন্ধে যদ পকারু নভে? 

ধর, 

হয়, তগাপি গীঠার উপর ফে নানা ভাষা ও টাকা পাচ এ লগ পপ ও হত 

মানকালে গীতার যে ভাষান্গবাদ হইয়াছে, সেই সকল হত আম এই আনু 
লিখি সময়ে মনানা বিষ/য় সব্র্ণ.ই সলজ্গ সাত গানতধক আহার ভা পাত, 

যাছি) এই জনা আদি *দ লকতের 1৮ চান্থ খা । এই গ্রকাবচ যে হা 

, ৪27-্চ!তাষ্পও তদিগেবগ্্রস্থেব রঃ শাম স্কানেস্তানে লেখ কগপিসাি 21215. 
দেব উপকার ম্বীকব করাণ্চাই । অধিক কি, ম দ.এই সুচিল এছ পা 

মধ পাইতাম, তবে এই গ্রন্থ টৈথ যাইত কিনা-ভাগাতে সন্দেহ আছে। এই 



১৮ নীতারহস্য অথবা কর্ম্মমোঁগশাস্তর । 

জন্যই আঘমি প্রাস্তাবনার আরাস্তেই সাধু তুকারামের এই বাক্য লিখিয়া দিয়াছি-_- 
প্সাধুদের উচ্ছিই উক্তি হইতেছে আমার বাণী।” সদাসর্বদা একতাবের 
উপযোগী অর্থাৎ ত্রিকাল-অবাধিত ষে জ্ঞান, তাহার নির্ণয়কারী গীতার ন্যায় 
গ্রন্থ হইতে কালভেদে মন্ুধা যে নৃতন নূতন স্ফৃর্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহা! কিছুই 
আশ্চর্যা নহে। কারণ এইরূপ ব্যাপক গ্রন্থের তে ইহাই ধর্ম। কিন্ত 
প্রান্টীন পগ্ডিতগণ এ গ্রন্থের উপর এতট। যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা ছু 
ব্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গীতার যে অনুবাদ ইংরাজী এবং জর্ম্মন্ 
প্রভৃতি যুরোপীয় ভাষায় করিয়াছেন, তৎসশ্বন্ধেও এই ন্যায়ই উপষোগী 
হইতেছে। এই অনুবাদ গীতার প্রায় প্রাচীন টীকাঁসমূহের ভিত্তিতেই কর! 
হয়। আবার কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বতন্ত্র রীতিতে গীতার অর্থ করিবার 
উদ্যোগ আরম্ভ করিয়! দিয়াছেন। পরন্তর খাটি (কর্ম-) যোগের তত্ব অথব! 
বৈদিক ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস ভালরূপ বুঝিতে ন৷ পারিবার কারণে বা বহিরঙগ- 
পরীক্ষার উপরই ইহাদের বিশেষ রুচি থাকিবার কারণে অথব। এই প্রকারই 
অন্য কোন কারণে এই পাশ্চাত্য পপ্ডিতদিগের এই বিচার অধিকতর অপূর্ণ এবং 
কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও ভ্রমে পরিপূর্ণ । এখানে পাশ্চাত্য 
প্িতদের গীতাবিষয্নক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত বিচার করিবার অথবা তাহাদের 
ষাচাই করিবার কোনও প্রয়োঞ্জন নাই। তাহারা যে মুখ্য প্রশ্ন উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমার যাহ! বক্তব্য তাঁহ। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টপ্রক রে, 
আছে। কিন্ত এখানে গীতাবিষয়ক ঘষে সকল ইংরাজী লেখ! ইদানীং আমার 
দৃষ্টিতে আসিয়াছে তাহার উল্লেখ করা উচিত মনে হয় । প্রথম লেখা মিঃ ক্রক্সের। 
করুক থিয়সাফিষ্টপন্থী, ইনি নিজের গীতাব্ষিয়ক গ্রস্থে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, 
ভগবদশীতা! কর্ম্মযোগ প্রধান--এবং ইনি নিজের ব্যাখ্যানেও এই মতই প্রদ্তিপন্ন 
করিয়াছেন। দ্বিতীয় লেখা মাদ্রাজের মিঃ এম, রাধারুষ্জমএর ) ইহ! ক্ষুদ্র 
নিবন্ধবূপে আমেরিকার 'সার্বরাস্ত্রীয় নীতিশান্ত্সম্বন্বীয় ত্রৈমীসিকে” প্রকাশিত 
হয় (জুলাই ১৯১৯)। ইহাতে আত্মন্বাতন্ত্রয 'ও নীতিধর্ম্, এই ছুই বিষয়সন্বন্ধে 
গীত! ও কান্টের সামা দেখানো হইন্নাছে। আমার মতে এই সামা ইহা 
অপেক্ষাও কোথাও অধিক ব্যাপক) 'এবং ক্যান্ট অপেক্ষ1 গ্রীনেদর নৈতিক 
উপপত্তি গীতার সহিত কোথা অধিক মিলে-জুলে। পরম্থ এই ছই প্রশ্রের 
মীমাংস। যখন এই গ্রন্থে করাই হইয়াছে, তখন এখানে সেগুলির পুনরুক্তি 
আবশাক নাই। এই প্রকারই পঞ্ডিত সীতানাথ তবভৃষণ কর্তৃক “কৃষ্ণ ও 
গীতা” নামক এক ইংরাজী গ্রন্থও ইদ।নীং প্রকাশিত হছে, ইহাতে উক্ত, 
,পিতজীর গীতাব্ উপর প্রদত্ত বারে! বাখ্যান আছে। কিন্ত উক্ত গ্রন্থ 
পড়িলে ধে কেহ জানিবে বে, তর্বভূষণন্দীর অথবা মিঃ ক্রক্সের প্রতিপাদনে 
এবং আমাগ্ছ প্রতিপাদনে অনেক প্রভেদ আছে। আরও এই সকল লেখ! 



প্রস্তাবনা! । ১৯ 

হইতে জ্ঞাত হয় যে, গীতাবিষয়ক আমার বিচার কিছু অপুর্ব নহে) এবং 
এই সুচিহ্েরও জ্ঞান হয় যে, গীষার কর্শষোগের দিকে লোকদের দৃষ্টি 
অধিকাধিক আকৃষ্ট হইতেছে । অতএব এখানে আমি এই সকল আধুনিক ' 
লেখকদিগকে অভিনন্দন করিতেছি । 

এই গ্রন্থ মাগ্ডালেতে লিখিয়। তো লওয়। হইয়াছিল, কিন্তু পেন্সিলে লেখ! 
হইমাছিল; এবং কাটা ছাটা ব্যতীত ইহাতে আরও অনেক নুতন সংশোধন 
কর! হইয়াছিল। এইজন্য সরকারের এখান হইতে ইহা ফিপিয়া আগিলে 
৫্রেসে দিবার জন্য শুদ্ধ নকল করিবার প্রস্নোজন হয়। এবং যর্দি এই কাজ 
আমারই উপর নির্ভর করিয় ছাড়িয়। দেওয়! হইত, তবে ইহার প্রকাশে অ]ুরও 
না জানি কত সময় লাগিয়। যাইত! পরন্ধ শ্রীযুক্ত বামনগোপাল 'জোণী, 
নারায়ণকৃষ্ণ গোগটে, রামকৃষ্ণ দত্তাত্রেয পরাড়কর, রামকৃষ্ণ সদাশিব পিম্পুট কর, 
অগ্পজী বিষুঃ কুলকর্ণী প্রভৃতি লঙ্জনগণ এই কাধ্যে খুব উৎসাহের সহিত 
সহায়তা করেন; এইজন্য ইহাদের উপকার স্বীকার কর চাই। এইরূপই 
ভূত কষ্ণাজী প্রভাকর খাড়িলকর, এবং বিশেষতঃ বেদশাস্ত্রসম্পন্ন দীন্গিত 
কাশীনাথ শাস্ত্রী লেলে বোম্বাই হইতে এখানে আসিঙ়া, গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি 
পড়িবার কষ্ট স্বীকার করেন এবং অনেক উপযুক্ত ও মম্মার্থচুচক ইঙ্গিত 
দেন যাহার জন্য আমি ইহাদের নিকট খণী। আরও স্মরণ থাকে যেন, এই গ্রন্থে 
প্রতিপাদিত মত সম্বন্ধে দায়িত্ব আমারই | এই প্রকারে গ্রন্থ ছাপিবার যোগ) তে 
হইয়া! গেল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে কাগজের অভাবের সম্বাবনা হইল ; বোস্বাইয়ের 
স্বদেশী কাগজের কারখানার মালিক মেসার্স “ডি, পদমজী এণ্ড সন্ঠ, আমার 
অভি প্রায় অনুযায়ী ভাল কাগজ যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া, এই অভাব, দূর করি- 
লেনে। এই কারণে গীতাগ্রস্থ ছাপিবার জন্য ভাল স্বদেশী কাগজ পাওয়া, 
গিয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থ আন্দাজ অপেস্। অনেক বাড়িয়! গেল, এইজন্য আবার 
কাগজের অভাব পড়িল। এই অভাব পুনাঁর পেপর মিলের মালিকগণ যদি 
দূর না করিতেন তৰে আরও কয়েক মাস পর্যন্ত পাঠকদিগের গ্রন্থপ্রকাশের 
জন্য প্রতীক্ষ। করিতে হইত । অতএব উক্ত ভ্বুই কারখানার মালিকদিগকে - 
কেবল আমি নহে পাঠকও ধন্যবাদ দিবেন। এখন শেষে প্রুফ সংশোধনের! 
কাজ বাকী রহিল) ইহ শ্রীযুত রামকু্ণ দত্বাত্রেয় পরাড়কর, রামকৃষ্ণ সদাশিক 
পিপুটকর* এবং শ্রীযুত হরি রদ্ুনাথ ভাগবত শ্বীকার করেন। ইহাতেও, 
স্থানে স্থানে অন্যান্য গ্রস্থের যে উল্লেখ কর! হইয়াছে, মুল গ্রস্থের সহিত সে 
সকল ঠিক ঠিক মিল কর! এবং যদি কোন্ী অসম্পুর্ণতা" রহিয়া গেল, তাহ 
দেখাইনার কাজ শ্রীধত রঘুনাথথ ভাগবত একাকীই গ্রহণ করেন।, ইহাদের 

সহায়তা ভিন্ন এই গ্রন্থ আম এত শীদ্্র পুকাশ করিতে পারিতাম না । অতএব 
'আমি ইহাদের সকলকে ব্ঘদয় হইতে ধন্যবাদ দিতেছি ।*এখন রহিল ছাপানো, 



২.৩ গীতাঁহস্য অথবা কণ্যোগশাস্ত্র। 

যাহ! [টত্রশাল! 'ছাপাখানার শ্বত্বধিকারী সাবধানে সত্বর ছাপিতে স্বীকার 
করিয়। তদগনারে এহ কাধ্য পু কংসগা দিরাছেন ) এই নিমিত্ত শেষে ইহ।রও 

"উপকার শ্বীকার করা আবশাক ! মর ফলল হৃইয়া গেলেও ফসল হইতে 
খম[শাঞ্জ প্রপ্তত করা, এাং ভোঙ্গন।খীর মুখে পৌছানো পধ্যন্ত, যে প্রকার 
থখুনক লোকে হর অপেক্ষ। করে, সেহইরূপই কতক অংশে গ্রন্থকারের _- 

অন্তভ আমর অবন্থ।। অ৩এব উক্ত প্রকারে ধাহার। আমার সহায্ত। 

করম়[ছেন-চাই ভাহানদদের নাম এখানে আস্তুক, অথবা নাই আস্ুক--- 

তাহাদমকে আর একবার ধন্যবাদ দিয়। আমি এই প্রস্তাবন। সমাপ্ত করিতেছি । 

-ঞ্জত1এন। সনপ্তু ২৭ 1 এখন যে বিষয়ের বিচারে অনেক বৎসর কাটিয়া 
গ।হে, এদহ যাগার নিত্য সহবাস ও চিপ্তনে মনের সমাধান হইয়। আনন্দ 

হহত, 07 বিধ। বান গ্রস্থগাপে হাত-চ্ছাড়। হইবে--ইহা ননে করিয়া যদিও 
খখপ 105, ভধাপি এইটুকুই সস্তোষ যে, এই বিচার--শোধ হয় 
€ত| বাজ সণ্ত, অনাথা যেমনটা তেমনি পরবর্তী বংশের লোকদিগকে 
1রবাব জনাভ আম পাইগ্রাছিলাম। অতএব বৈদিক ধর্মের, বাজগ্জচোর এই 
পর্সশপাথর কঠাপাণিষপের “উত্তিষ্টত ! জাগ্রত! প্রাপ্য বরান্ নিবোধত 1!” 
( ক.৩.১৪)-ওঠ! জাগ! এবং (ভগবত্প্রদর্ত) এই বর বুঝির়া লও-- 
এই মন্্ দ্বারা আশাস্থল পাঠকপিগকে প্রেম পুব্বক সমর্পণ করিতেছি । 
প্রত্যক্ষ ভগবানেরই ইশ] সুনিশ্চিত আশ্বাসবাক্য যে, ইহাতেই কর্ধ-অ কর্মের 
সমস্ত বী্গ আছে; এবং এই ধর্মের স্বল্প আচরণও বড় বড় সঙ্কট হইতে বাচার়। 
ইহার অধিক আর কি চাই ? স্মষ্টির “ন! করিলে কিছু হয় না”, এই নিক্পমের 
উপর দৃষ্টি দিয়া, তোমার নিক্ষাম বুদ্ধিতে কর্মকর্তা হওয়া চাই, বস্ আর 
যাহা কিছু সমত্ত হইয়া গেল। কেবল স্বার্থপর বুদ্ধিতে যে গৃহস্থ চন্িতে 
চলিতে হ্াধিয়। দাগাহরা গিয়াছে, তাহার সময় কাটাইবার জন্য, অথব! 
ংসার -যাগী প্রস্তত করিবার জনা, গীতা বল। হয় নাই । মোগ্গদৃষ্টিতে সংসার- 

কম্ম কিপ্রকারে করে তাহাবই বিধান দিবার জন্য, সংসারে মন্গুষ্যমাত্রের 
'েরুত কর্তধ্য ক, তারিক দৃষ্টিতে সেই বিষয়ের উপর্দেশ দিবার জনাই তে। 
'াঠাশান্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে । অতএব আমার এইটুকুই মিনতি যে, পুবৰব 
“হতেই উঠৃতি -বয়নেই প্রত্যেক মন্ুধা গ্হস্থামের অথবা সংসারের 
এই প্রাচীনখান্ন যত শীঘ্ধ সম্ভব, ন। বুঝিয়! যেন নীরব না থাকেন । | 

পুনা, আারিক পেশখি 
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গীভারহন্যের সাধারণ অনুক্রমণিক | 
বিষয় | 

মুখপুষ্ঠ। । ৬৬৬ ৬৬৬ টি 

সমর্পণ। সর ৬৯০ রা 

অনুবাদকের ভূমিকা । র এ 
প্রস্তাবন। । ০৪০ ৬০৯ 

গীতারহসোবর সাধারণ অনুক্রমণিকা । ১৯০ 
গাঁভারহস্যের প্রতোক প্রকরণের বিবয়সমূহের জনতা 
সংক্ষিপ্ত চিহ্বের ব্যাওরা, ইত্যান্দি। ০০. ১৪০ 
গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশাস্ত্র ৷ ৪ ৫ 
গীতাব্র বহিরম্গ পরীক্ষা । ৮৯০ ৪৭ 
গীতার অনুবাদের উপোদবাত । -** *** 
গীতা অধ্যায় সমূহের প্লোকশ বিবন্লান্তক্রমণিক।। -  *** 
.জ্ীমস্তগব্দগী তা--মুল শ্লোক, বঙ্গান্থবাদ ও টিপ্লনী। :*** 
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নীতারহস্যের প্রত্যেক প্রকরণের 
বিষয়সমুহের অন্ুক্রমণিকা । 

১ 

প্রথম প্রকরণ--বিষয়প্রবেশ | 

জ্ীমপ্তগবদগীতার যোগ্যতা--গীতার অধ্যায়পরিসমাপ্রিহ্চক সংকল্প -গীত। 
শব্দের অর্থ _অন্যান্ত গীতার বর্ণনা, এবং উঠাদের এবং যোগবাশিষ্ঠ আাদির 
গৌণত। -গ্রন্থপরীক্ষার ভেদ - ভগবদগীতার আধুনিক বৃহিরঙ্গপরীক্ষক-_মহা- 
ভারত প্রণেতার ব্যাখ্যাত গীতাতাৎপর্ম্য _-প্রস্থানত্রয়ী এবং তাহার উপর 
সান্প্রদাগ্সিক ভাষ্য__-এতদনুযা়ী গীতার তাৎপধ্য _্রশঙ্করাচার্য্য-_মধুস্থদন-_ 
তব্বমসি--পৈশাচভাষ্য-__রামানুজাচার্ধয-_মধবাচার্যয-_: বল্পভাচাধ্য-- নিশ্বার্ক-_- 
শ্রীধরস্বামী__জ্ঞানেশ্বর সকলের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-- সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ছাড়িয়! 
গ্রন্থের তাতপর্ষ বাহির করিবার প্রণালী --সাম্প্রনার্িক দৃষ্টিতে উহার উপেক্ষ1-. 
গীতার উপক্রম ও উপমংহার-"-পরম্পরবিরুদ্ধ নীতিধর্্মসমূহের ঝগড়া এবং তাহার 
ফলে কর্তবাধর্মমোহ _-ইহার নিবারণার্থ গীতার উপদেশ । *** পৃ. ১২৯ 

দ্বিতীষ প্রকরণ-_কণ্মজিজ্ঞানা । 
কর্তবামুড়তার ছুই ইংরাজী উদাহরণ--এই দৃষ্টিতে মহাভারতের মহত্ব-_- 

অহিংসাধন্ম ও তাহার অপবাদ -- ক্ষমা! ও তাহার অপবাদ--আমাদের শাস্ত্রের 
সত্যান্ তবিবেক--ইংরাজী নীতিশাস্ত্রের বিবেকের সঙ্গে উহার, তুলন।-_আমা- 
দের শীন্ত্রকারদের দৃষ্টির শ্রেষ্ঠতা৷ ও মহত্ত্ব-_প্রতিজ্ঞাপালন ও তাহার মধ্যাদ-_- 
অন্ন্তপ্প ও তাহার অপবাদ-_.মৃত্যু অপেক্ষ। বাচিয়। থাক৷ শ্রেয়স্কর* ইহার অপবাদ 
--আত্মরক্ষ]_মাতা, পিতা, গুরু প্রভৃতি পুজ্য পুরুষদের সম্বন্ধে কর্তব্য ও 

তাহার অপবাদ--কাম, ক্রোধ ও লোভের নিগ্রহের তারতম্য--ধৈর্্য 'আদি 
ইউণের অৰসব্র এবং দেশ-কাল আদি নর্যযাদ।_ আচারের তারতম্য--ধশ্ম-অধর্ম্ের 
সুপ্তা ও গীতার অপূর্ববতা। ও ৮৯০ পৃ. ৩০-৫২। 

ভূতীয প্রকরণ-- কম্মযোগশাস্ত্র ৷ 
কর্মজিজ্ঞাসার মহত্ব, গীতার প্রথম অধ্যাক্চ ও কর্মযোগশান্ত্রের প্রয়োজন-__ 

কম্ম শব্দের অর্থনির্ণধ-_হমীমাং ংসকদের কর্শমবিভাগ -ষোগ শব্ষের অর্থনিস--- 
»গীতায় ধোগ- কর্মযোগ, এবং তাহাই প্রতিপাদ্য-_কর্ম-অকশ্মের *পর্ন)ায় 
শন্ব--শাস্্রীয় প্রতিপাদনের চিন পন্থা, আখিভৌতিক, আধিট্দিবিক, আধ্যাত্মিক 
--এই পন্থাভেদের্ কারণ _%াতের মত--গীতা অন্থসারে অধ্যাতনৃষ্টির শ্রেষ্ঠতা 



২৪ গীঠারহস্য অথবা কর্মযোগশান্্ী। 

পর্ব শব্দের ছই অর্স, পারলৌকিক ও বাবহারিক _চাতুরর্য আদি ধর্ম _. 
জগতের ধারণ করে এই জনা ধর়্_ চোদনালক্ষণ-ধর্ধ__ধর্দদ-অধান্দের নির্ণর 
করিবার সাধারণ শিপ্নম -_“মহাঞ্জনে! ষেন গতঃ স পন্থাঃঃ এবং ইহার দৌষ-- 
“অঠি বর্বর বঞ্জরেং এবং উহার অপূর্ণতা ০০ ঘ।র! ধর্-নির্ণয়-- 
কর্মযোগবান্ধের কাধ । পৃ. ৫৩৭৫। 

চতুর্থ প্রকরণ--মাধিভৌতিক স্্খবাদ । 
স্বরূপ-প্রস্তাব__ধর্-মধন্ম নির্ণায়ক তন্ব_-চার্বাকের কেবল শ্বার্২--হব্সের 

দূরদর্শী স্বার্থ _স্বার্য-বু্ধির ন্যায়ই পরোপকারবু্ধও স্বাভাবিক _যাজ্জবন্কোর 
আয্মার্থ_স্বার্ম-পরার্য-উভক্স-বাধ মখবা উদ্ান্ত ব। উচ্চ স্বার্থ_-উহার উপর 
আপন্ডতি_-পরার্থ প্রধান পক্ষ _অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ--ইহার উপর 
আপত্তি_কি প্রকারে এবং কে নিশ্চিত করিবে যে, অধিকাংশ লোকের 
অধিক সুখ কি__কর্ম অপেক্ষ! কর্তার বুদ্ধির মহত্ব -পরোপকার কেন কর! 
চাই-_মন্রধ্ঙাতির পুর্ণ অবস্থ। _-শ্রে্ন ০ অনিত্যত। এবং 
নীতিধন্মের নিত্যতা। রর পৃ. ৭৬-৯৬। 

পঞ্চম প্রকরণ__হখতুঃ খবিবেক । 

সুখের জন্য প্রত্যেকের প্রবৃত্তি _সুখহ্ঃখের লক্ষণ ও ভেদ--স্থখ শ্বতস্ত্ 
বা হুঃখাভাৰরূপ ? সন্ন্যাসমার্গের মত--তাহার খগুন--গীতার সিদ্ধান্ত--সুথ 
ও হুঃখ, ছুই স্বতন্ব ভাব--ইহলোকে প্রাপ্ত ন্খ-হুঃখবিপধ্যয়--সংসারে সুখ 
অধিক বা ছুঃখ--পাশ্চাত্য সুখাধিক্যবাদ-মনুষ্য আত্মহত্যা না কৰিলেই 
ংদারের মুখময়ত্ব সিদ্ধ ভয় না__স্থুখের ইচ্ছার অপার বুদ্ধি--নখের ইচ্ছ! 

স্থঝোপভোগে তৃপ্ত হয় না_-অতএব সংসারে হঃখের আধিক্য--আমাদের 
শান্ত্রকারদের তদনূকুল সিন্ধান্ত--পোপেনহরের মত--অসস্তোষের উপষেগ'- 
উহার ছম্পবিণাম হটাইবার উপায়__স্ুখদুঃখ অন্থভবের আত্মব্শতা, এবং 
ফলাশার লক্ষণ-_-ফলাশা তাগ করিলেই হুঃখনিবারণ হয়, অতএব কর্মমত্যাগের 
নিষেধ _-ইন্ড্রিয়নিগ্রহের মর্যাদ।--কম্দ্রষোগের চতুঃহ্ত্রী-শানীরিক অর্থাৎ 
আধিভৌতিক সুখের পশুধর্মত্ব-মান্সপ্রসাদঞ্জ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শুধের 
শ্রেষ্ঠত। ও নিভ্যতা-_-এই ছুই সুখের প্রাপ্তিই কণ্রযোগদৃষ্টিতে পরম সাধ্য - 
বিষয়োপভোগনুধ অনিত্য এবং পরমধোয় ৮ অধোগ্য-_-আধিতৌ তিক 
আখবাদের অপূর্ণতা । ৪ পৃ, ৯৭-১২৪। 

ষ্ঠ প্রকরণ-_আধিদৈবতপক্ষ ক্ষেত্র ক্েতরজ্ঞবিচার | 
পাশ্চাতা পদ্দসদ্বিবেকদেবঠাপক্গ_-তাহারই . সদৃশ মনোদেবতা সম্বন্ধে 

আসাদের গ্রন্থসমূছের বচন--আধিদৈবড পক্ষের উপর আধিভোতিক পক্ষের 



গীতার বিষয়সমূহের অনুক্রমণিকা | ২৫ 

শীপত্তি_-আদত ও অভ্যাসের দ্বার! কাধ্য-অকার্যোর নির্ণপ্ন শীঘ্রন্ছইয়। যায়-» 
সদনদ্বিবেক কোন নিছক শক্তি নহে_অধ্যাত্মপক্ষের আপত্তি_ মন্ুষ্যদেহরূপ 
বৃহৎ কারখানা _কর্শেন্র্িয় ও জ্ঞানেন্্ি়র ব্যাপার-_মন ও বুদ্ধির পৃথক পৃথক 
ফাজ-__ব্যবসারাত্মক ও বাসনাত্মক বুদ্ধির ভেদ ও সম্বন্ধ_-ব্যবসারাত্মক বুদ্ধি 
একই, কিন্ত সান্বিক আদি ভেদে তিন প্রকারের-__দদসঘ্িব্কে-বুদ্ধি ইহাতেই 
আছে, পৃথক নাই-_ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচারের ও ক্ষর-অক্ষরবিচারের স্বরূপ এবং 
কন্মযোগের সহিত সম্বন্ধ ক্ষেত্র শবের অর্থ--ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ আত্মার অস্তিখ্ব 
-শক্ষর-অক্ষর-বিচারের প্রস্ত।বন! | *- *** পৃ, ১২৫-১৫০ (. 

সগুম প্রকরণ_-কাঁপিল সাংখ্যশান্ত্র অথবা ক্ষর-অক্ষর বিচার ॥ 
ক্ষর ও অক্ষরের বিচারমূলক শাস্ব-কাণাদদিগের পরমাণুবাদ-_কাপিল 

সাংখ্য--সাংখা শব্ষের অর্থ_--কাপিল সাংখ্যবিষয়ক গ্রস্থ__-সৎকাধ্যবাদ __- 
জগতের মূল দ্রব্য অথবা প্রকৃতি একই-_সন্ব, রজ ও তম উহ্বার তিন গুণ-_- 
ত্রিগুণের সাম্যাবস্থ। ও পারম্পরিক সংঘর্ষ-বিবাদে নান। পদার্থের উৎপত্তি __ 
প্রক্কতি অবাক্ত, অথণ্ডিত, একই ও অচেতন-_অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত--প্রকৃতি 
হইতেই মন ও বুদ্ধির উৎপত্তিত-হেকেলের জড়াদ্বৈত ও প্রকৃতি হইতে আত্মার্ 
উৎপত্তি সাংখ্যশান্ত্রের স্বীকৃত নহে--প্রকৃতি ও পুরুষ ছুই স্বতন্ত্র তত্ব--তন্মধ্যে 
পুরুষ-অকর্তা, নিগুণ ও উদাসীন, সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতির--উ ভয়ের সংযোগে 
সুষ্টির বিস্তার _ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ চিনিয়। লইলে কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ- 
প্রাপ্তি -মোক্ষ কাহার হর, প্ররুতির বা পুরুষের ?-_সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষ 
এবং বেদাত্বীদিগের এক পুরুষ--ব্রিগুণাতীত অবস্থা _সাংখ্ের ও তৎসদৃশ 
গীতার সিদ্ধান্তের ভেদ। -** ০ এপ, ১৫১-১৭০ | 

অষ্টম প্রকরণ--বিশ্বের রচনা ও সংহার। 
প্রকৃতিবু বিস্তার__জ্ঞানবিজ্ঞানের লক্ষণ-_বিভিন্ স্থটা,ৎপত্তিক্রম এবং উহাদের 

অস্তিম একবাক্যতা-__আধুনিক উৎক্রাস্তিবাদের স্বরূপ এবং সাংখোর গুণোৎকর্ষ- 
তত্বের সহিত উহার সাম্য-_-গুণোৎকর্ষের অথব! গুণ-প্ররিণামবাদের নিরূপণ__- 
প্রন্কৃতি হইতে প্রথম ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির এবং ফের অহঙ্কারের উৎপত্তি-_উহাদের 
জিধাত্ত অনস্মভেদ _অহস্কার হইতে আবার সেক্দরিয় স্প্টির মনসহ এগারো! তত্বের, 
এবং “নিরিন্দিয়-্ষ্টির তন্মাত্ররূপী পাঁচ তত্থের উৎপত্তি--তন্মাত্র পাই কেন 
এবং সুক্ষেত্মিয় এগারোই কেন, তাহার নিরূপণ-_সুক্ম * সৃষ্টি হইতে স্থুল 
বিশেষ--প্চিশ তব্বের*ত্রন্ধাওবৃক্ষ-__অনুগীতার ব্রহ্গবৃক্ষ এবং গীতার অ্বর্থ- 
ধক্ষ-_পচিশ্তর্থের বর্গীকরণ করিবার, সাংখ্যের এবং বেদান্তীদিগের ভিন্ন তির্ন 
বাঁতি--উহা'র নক্স।-_বেদাস্ত্রস্থে বা্ণত স্ুল*পঞ্চ মহাভূতের "্উৎপত্তিক্রম-...এবং 

গ 



২৬ গীভারহস্য অথব। কর্মযোগশান্ত্র । 

যের পঞ্ধীকরণের দ্বারা সমস্ত স্থুল পদ্ার্থ_-উপনিষদের ত্রিবুৎকরণের সহিত 
উহার তুলনা-_-সজীব স্থানটি ও লিঙ্গশরীর-__বেদান্তে বর্ণিত লিঙ্গশরীরের এবং 
সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত লিঙ্গশরীরের ভেদ--বুদ্ধির ভাঘ ও বেদাস্তের কর্ম--প্রলয় -_ 
উৎপত্বি-প্রলয়-কাল-_কল্পযুগমান _ব্রহ্গার দিনরাত এবং উহার সমস্ত আয়ু. 
স্ষ্টির উৎপত্তির অন্য ক্রমের সহিত বিরোধ ও একতা । *** পৃ ১৭৯-১৯৮। 

নবম প্রকরণ--অধ্যাত্ব ৷ 

প্রকৃতি ও পুরুবরূপ দ্বৈতসম্বন্ধে আপত্তি- উভয়ের অতীত বিষয়ের বিচার 
করিবার পক্ধতি--উভয়্ের অতীত একই পরমাত্মা অথবা! পরমপুরুষ-_প্ররুতি 
€ জগত ), পুরুষ ( জীব ) এবং পরমেশ্বর, এই ত্রযী-__গীতাতে বর্ণিত পরমেশরের 
স্বরূপ--ব্যক্ত অথব! সগুণ রূপ এবং উহার গৌপত।--অব্যক্ত কিন্তু মায়! ঘর 
ব্ক্ত--অব্যক্রেরই তিন ভেদ--সগুণ, নিগুণ ও সগুণ-নিগুণ--উপনিষদে 
তৎসদৃশ বর্ণনা--উপনিষর্দে উপাসনার জন্য ব্যাখ্যাত বিদ্যা ও প্রতীক-_ত্রিবিধ 
অব্যক্তরূপের মধো নিগুণই শ্রেষ্ঠ (পৃষ্ঠা ২১১)-উক্ত সিদ্ধাস্তসমূহের শাস্ত্রী 
উপপত্তি--নিগুণ ও সগুণের গহন অর্থ-_অমুতত্বের স্বভাবসিদ্ধ কল্পনা__সৃষ্টি- 
জ্ঞান কিরূপে এবং কাহার হয় ?--জ্ঞানক্রিয়ার বর্ণনা এবং নামরূপের ব্যাখ্যা__- 
নামরূপের দৃশ্য ও বস্ততত্ব-_-লত্যের ব্যাখ্য--বিনশ্বর হইলে নামরূপ অসত্য এবং 
নিত্য হইলে বস্ততব্ব নত্য-_বস্ততত্বই অক্ষর-ব্রক্গ এবং নামরূপ মায়া--সত্য ও 
মিথ্য। শব্দের বেদান্তশাস্ত্রান্ুসারী অর্থ-_-আধিভৌতিক শাস্ত্রের নামরূপাত্মকতা_ 
(পৃঃ ২২৩)---বিজ্ঞান-বাদ বেদাস্তের গ্রাহ্য নহে--মাক্সাবাদের প্রাচীনতা-_নাঁম- 
রূপে আচ্ছাদিত নিত্য ব্রঙ্গের, এবং শারীর আত্মার স্বরূপ একই--উভগ্নকে চিন্রপ 
কেন বলে ?-.তরঙ্গাটআ্বক্য অর্থাৎ এই জ্ঞান যে “যাহ! পিণ্ডে, তাহাই ব্রহ্ষা্ডে” 
_ ব্রহ্ধানন্দ _আমিত্বের সৃত্যু__তুরীয়াবস্থা অথবা নিথিকল্প সমাধি__অমৃতত্ব-সীম! 
এবং মরণের মরণ (পৃঃ ২৩৬)--দ্ৈতবাদের উৎপত্তি-- গীতা ও উপনিষদ উত্ভয় 
অদ্বৈত বেদাস্তেরই প্রতিপাদন করে--নিগুণে সগুণ মায়ার উৎপত্তি কিরূপে 
হুয়--বিবর্তবাদ এবং গুণ-পরিণামবাদ--জগত্, জীব ও.পরমেশ্ব্রবিষয়ক অধ্যাত্ম- 
শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত ( পৃঃ ২৪৫ )-_ব্রঙ্গের সত্যানৃতত্ব_-গুতৎমৎ এবং অন্য 
ব্রহ্মনির্দেশ-জীব পরমেশ্বরের “অংশ+ কি প্রকারে -_-পরমেশ্বর দ্বিককালে সীমা 
হীন (পৃঃ ২৫০ )-_-অধ্যাত্মশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত-_দেহেন্দিয়ে প্রবিদ্ধ সাম্যবুদ্ধি-_ 
মোক্ষত্বরূপ ও সিদ্ধাবস্থার বর্ণনা (পুঃ ২৫২)--খণ্বেদের নাসদীয় স্ক্রের' সার্থ 
বিবরণ-_-পূর্ববাপর প্রকরণের সঙ্গতি । রা ০৮৮ পৃ ১৯৯২৬২। 

দশম প্রকরণ--কনম্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্্য | 
মায়াসথষটি ও 'বগস্থাট_দেহের কোষ ও কর্দাশ্ররীভূত লিঙ্গশরীর-_কর্ম, 



গীতার বিষয়সমূহের অনুক্রমণিক]। ই. 

নাম-রূপ ও মায়ার পারম্পরিক সন্বন্ধণ_ কর্ম ও মায়ার ব্যাখ্য। মায়ার মূল 
অগম্য, এইজনা ফদ্যপি মারা! পরতস্ত্ব তথাপি অনাদি-_মান্নাত্মক প্রকতির 

বিস্তার অথবা স্থষ্টিই কর্্ম--অতএব কর্মও অনাদি--কন্শের অথণ্ডিত 

প্রবত্ব _-পরমেথর ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন না এবং কর্মান্ছমারেই ফল 
দেন (পৃঃ ২৬৯ )--কর্মবন্ধের সুদৃঢ়তা এবং প্রবৃতিস্বাতত্তযবাদের প্রস্তাবনা-_ 
কর্মবিভাগ ; সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও ক্রিয়মাপ- প্রারকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়১-ফ 
মীমাংসকদের নৈক্বর্ম্-সিদ্ধিবাদ বেদাস্তের অগ্রাহ্য-_জ্ঞান বিনা কন্মবন্ধ হইতে 
মুক্তি নাই--জ্ঞান শব্ষের অর্থ জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য শারীর আত্ম! স্বতস্ত 
(পৃঃ ২৮৫ )--পরন্ত কম্দম করিবার সাধন উহার নিজের কাছে নাই, এই কারে 
এটুকুরই জন্য পরাবলম্বী--মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য আচক্রিত স্বপ্প কর্মও ব্যর্থ যায় না-- 
অতএব কখন-না-কখন দীর্ঘ উদ্যোগ করিতে থাকিলে সিদ্ধি অবশা লাভ হয়-_ 
কম্মক্ষয়ের স্বরূপ--ক্ষম্ম দূর হর না, ফলাশ! ছাড়--কর্মের বন্ধকত্ব মনে, কম্মে 

নহে-_-এইজন্য জ্ঞান খনই হউক, উহার ফল মোক্ষই লাভ হইবে--তথাপি 
উহাতে ও অন্তকালের মহত্ব (পৃঃ ২৯২ )--কর্্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্__শ্রোতষজ্ঞ ও. 
স্বার্তযজ্ঞ__কন্ম প্রধান গার্থস্থাবৃত্ভি--উহারই ছুই ভেদ জ্ঞানযুক্ত ও জ্ঞানরহিত-_- 
এই অনুসারে বিভিন্ন গতি- _দেখষান ও পিতৃযান--কালবা চক ব1 দেবতাবাচক ? 
_ুতীয় নক্কের গতি-_জীবনুক্তাবস্থার বর্ণন!। *০* পৃ, ২৬৩-৩০৩। 

একাদশ গ্রকরণ-_সন্গাফ ও কম্মফোগ ॥ 

অজ্ঞুনের প্রশ্ন এই যে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মফোগ উভন্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ; 
কোন্টা-_এই পস্থার অন্কুর্ূুপই পাশ্চাত্য পন্থঃ সন্ন্যাস ও কর্মযোগের পর্যায়, 
শব্দ_সন্াস শব্দের অর্থ__কর্মযোগ সন্গ্যাসমার্মের অঙ্গ নহে, ছুই স্বতন্তব-_-এই: 

সম্বন্ধে টাকাকারদের গোলমাল-_গীতাি স্পই সিদ্ধান্ত এই গ্রে, এই হই: 
মার্গ মহধ্য কর্মযোগই শ্রেষ্ট-_সন্ন্যাসমার্গী টাকাকারদের ক্কত ৰিপর্যযাস--তাহার, 
উত্তর--অজ্জুঁনকে অজ্ঞানী মানিতে পারি না ( পৃ. ৩১৫ )-__এই বিষয়ের গীতার, 
নির্দিষ্ট কারণ ষে, কন্রযোগই শ্রেষ্ঠ কেন--আচার অনাদি কাল হইতে দ্বিবিধ, 
অতনাব উন্ন শ্রেষ্ঠটাতানির্ণয়ে উপযোগী নহে-_অজনকের তিন এবং গীতার; 
ছুই নিষ্া--কর্ম্মকে বন্ধক বলিলেই, ইহা, সিদ্ধ হয় না ষে, তাহা, ত্যাগ করিতে 
হইবে ১ ফলাশী ছাড়িয়া! দিলে নির্ব্বাহ হুইয়। যায়-_কম্ দুর হইতে পারে না-- 
কম্ম ছাড়িয়া দিলে আহারও জুটিবে না--জ্ঞান হুইলে নিজের কর্তব্য যদ্দি না; 
থকে, অথবা বাসনার যুদি ক্ষয় হইয়া যায়, তবু কর্ম দূর হয় না__অতএব' 
জ্সনপ্রাপ্ডির পরেও নিঃম্বার্থ-বুদ্ধিতে কর্ম অবশ্য কর! চাই--ভগবানের“এন্ং 
জনকের উদাহরণ-_ফলাশাত্য্চা, বৈরাগ্য ও কর্মোৎসাহ ( পু.৩৩২ )--লোক- 
সংগ্রহ ও তাহার ল্ক্ষণ-_ব্রক্গজ্ঞানের ইহাই প্ররুত পর্যবসান--তথাপি সেই 



২৮ গীত!রহস্য অথব! কর্মযোগশাস্তর । 

লোকপং গ্রহও চাতুর্বপা-বাবস্থা অনুসারী ও নিফাম হুইবে (পৃ. ৩৩৯ )--স্বৃতি- 
গ্রন্থে বর্ণিত চার আশ্রমের, জীবনযাপনের মার্গ_-গৃহস্থাশ্রমের মহুত্ব-_ভাগবত 
ধ্ম--ভাগবত ও স্থার্তের মূল অর্থ--গীতাতে কর্্মষোগ অর্থাৎ ভাগবতধর্দুই 
প্রতিপার্য-_-গীতার কন্মযোগ এবং মীমাংসকদের কন্মষোর্গের প্রভেদ-ন্মার্তী . 
সন্ন্যাস এবং ভাগবত সন্র্যাসের প্রভেদ--উভয়ের একতা -মন্গস্থতির বৈদিক 
ক্কম্্রযৌোগের এবং ভাগবতধর্ম্ের প্রাচীনত-_গীতার অধ্যাক়সমাপ্তিস্চক সংকল্পের 
অর্থ__গীতার অপুর্ব্বতা এবং প্রস্থানব্রয়ীর তিন ভাগের সার্থকতা (পৃ. ৩৫৪ )-- 
সন্ন্যাস (সাংখা ) এবং কর্মবোগ ( যোগ ), উভয় মার্গের ভেদ-অভেদের নক্সার 
সর্ঘক্ষপ্ত বর্ণনা -জীবনযাপনের বিভিন্ন মার্গ--গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, এই 
সকলের মধ্যে কর্মষোগই শ্রেঠ-এই সিঙ্ধান্তের প্রতিপাদদক ঈশাবাস্যোপ- 
নিষদের মন্ত্র, এই মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যের বিচার-মঙ ও অন্যান্য স্থৃতির জ্ঞান-কন্ম- 
সমুচ্চয়াত্মক বচন। ** ০৯৯ পৃ. ৩০৪-৩৬৯। 

দ্বাদশ প্রকরণ-_সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার। * 
সমাজের পূর্ণ অবস্থা-_-পুর্ণাবস্থায় সকলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়_-নীতির পরমাবধি 

-_পাশ্চাত্য স্থিত প্রজ্ঞ__স্থিত প্রজ্ঞের বিধিনিয়মের অতীত অবস্থা_ কন্মষোগী 
স্থিতপ্রজ্ের আচরণই পরম নীতি--পুর্ণাবস্থায় পর্রমাবধির নীতিতে, এবং, 
লোভী সমাজের নীতিতে প্রভেদ-_-দাসবোধে বার্ণত উত্তম পুরুষের লক্ষণ-_ 
কিত্ত এই ভেদদের কারণে নীতি-ধন্থের নিত্যতা কমে না (পৃ. ৩৮১ )-এই 
ভেদ স্থিতপ্রজ্ঞ কোন্ দৃষ্টিতে করেন- সমাজের শ্রের, কল্যাণ অথব! সর্বব- 
ভূতহিত-_তখাপি এই বাহা দৃষ্টি অপেক্ষা সামাবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ--অধিকাংশ লোকের 
অধিক হিত ও সাম্বুদ্ধি, এই তত্বসকলের তুলন1-__সাম্যবুদ্ধিতে জগতে ব্যবহার , 
কর্তব্য--পরোপকাঁর ওনিজের নির্বাহ-_-আত্মৌপম্যবুদ্ধি--উহার ব্যাপকত্ব, মহত্ব 
ও উপপত্তি -“বন্থুধৈব কুটুর্ধকম্” ( পৃ. ৩৯৪ )-_-বুদ্ধি সম হুইগ্না গেলেও পান্র- 
অপাত্রের বিচার দুর হয় না-_নির্কৈরের অর্থ নিক্রিয় অথব নিশ্রতিকার নহে-__ 
যেমনকে তেমনি- ছষ্টনিগ্রহ--দেশাভিমান, . কুলাভিমান ইত্যাদির উপপত্তি-- 
দেশ-কাল-মর্ম্যাদাপরিপালন ও আত্মসংরক্ষা-জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য--লোকসংগ্রহ 
ও কর্মযোগ--বিষয়োপসংহার-_ স্বার্থ, পরার্থ ও পরমার্থ। *** পু. ৩৭*-৪১০ | 

ত্রয়োদশ প্রকরণ-__ভক্তিমার্গ । 
অল্পবৃদ্ধি সাধারণ মন্থুষ্যের পক্ষে নিগুণ ব্রঙ্গন্ব্ূপের ' ছুর্বোধ্যতা-_জ্ঞান- 

গ্রাপ্তির সাধন, শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি--উভয়ের পরম্পরাপেক্ষা_ শ্রদ্ধা দ্বার। ব্যবহার, 
সিদ্ধি_-শ্রদ্ধা দ্বারা পরমেশ্বরের ভ্ঞান হইলে€ নির্বাহ হয় না--মনে উহা 
প্রতিফলিত হইবার জন্য নিরতিশয় ও নির্েতুক প্রেমে পরমেশ্বরের- চিন্তা 
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কঁরিতে হয়--ইহাকেই ভক্তি কহে-নসগুণ অব্যক্তের চিন্তা কষ্টকর ও ছুঃসাধ্য-_ 
অতএব উপাপনার জন্য প্রত্যক্ষ বস্তু হওয়। চাই-_জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ 
পরিণামে একই-_-তথাপি জ্ঞানের সদৃশ ভক্তি নিষ্ঠা হইতে পারে না_ভক্তি 
করিবার জন্য গৃহীত পরদেশ্বরের প্রেমগম্য ও প্রত্যক্ষ রূপ-- প্রতীক শবেের 
অর্থ--রাঁজবিদা! ও রাজগুহ্য শব্দের অর্থ__গীতার প্রেমরস (পৃ. ৪২১)-- 
পরমেশ্বরের অনেক বিভূতির মধ্যে যে কোনটা প্রতীক হইতে পারে-_-অনেকের 
অনেক প্রতীক এবং তৎসম্তুত অনর্থ--উহ। পরিভ্যাগের উপায়-_প্রতীক ও 
তৎসন্বন্ধীয় ভাবনায় প্রভেদ _ প্রতীক ধাহাই হউক, ভাবন! অন্ুসারে ফল 
মিলে--বিভিন্ন দেবতার উপাসনা-_ইহাতেও ফলদাতা একই পরমেশ্বর, পেত 
নহে_যে কোন দেবতাকে ভজন -কর, তাহাতে পরমেশ্বরেরই অবিধিপুর্ববক 
ভজন! হয়-_-এই দৃষ্টিতে গীতার তৃক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা_ শ্রদ্ধা ও প্রেমের শুদ্ধতা- 
অশ্ুন্ধতা-_ক্রমশ উদ্যোগ কত্রিলে সংশোধন এবং অনেক জন্মের পরে সিদ্ধি-_ 
যাভার শ্রদ্ধা নাই বুদ্ধি নাই, সে ডুবিক়াছে-_বুদ্ধি সবার! 'ও ভক্তি দ্বারা শেষে 
একই অনৈত ব্রন্গদ্তান হয় (পু. ৪৩১ )--কর্মবিপাক প্রক্রিয়ার এবং অধ্যাত্যেবর 
সকণ সিদ্ধান্ত ভক্তিমার্গেও স্থির থাকে-_-উদ্দাহরণার্থ গীতার জীব ও পরমেশ্বরের 
স্বর্ূপ--তথাপি এই সিদ্ধার্তে কথন কখন শব্দ-ভেদ হইয়া! যায়--কর্্মই এখন 
পরমেশ্বর হইয়া গিয়াছে-_ক্রহ্ধার্পন ও কষ্ণার্পণ-_কিস্ত অর্থের অনর্থ হইলেও 
শব্দভেদও কর! যায় না--গীতাধর্মে প্রতিপাদিত শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের মিলন--ভক্রি- 
মার্গে সন্ন্যাসধর্্মের অপেক্ষ। নাই--ভক্তি ও কর্মে বিরোধ নাই। ভগবদ্তক্ত ও 
€লোকসংগ্রহ--স্বকর্্ম দ্বারাই ভগবানের যজন-পুজন -জ্ঞানমার্গ ত্রিবর্ণের জন্য, 
ভক্তিমার্গ স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতি সকলের জন্য খোলা আছে-_অন্তকালেও অনন্য ভাবে 
পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে মুক্তি--অন্য সকল ধর্ম অপেক্ষা গীতাধশর 
শ্রেষ্ঠত|। ৮৯, রি * পৃ, ৪১১-৪৪৮ 

চতুর্দশ গুকরণ-_-গীতাধ্যায়সঙ্গতি | 
বিষয়-প্রতিপাদনের হই নীতি-_শান্ত্রীয় ও সম্থাদাত্মক-_সম্বাদ।ত্মক পদ্ধ- 

ঠির শুঞ্দোষ--গীতার প্রারস্ত-_প্রথমাধ্যায়_দ্বিতীয় অধ্যায়ে “সাংখ্য* ও 
যোগ” এই ছুই মার্গ হইতেই আরম্ভ--তৃতীন্, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ধ- 
যোগের বিচার --কন্ম্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা-_কর্্ণ দূর হইতে পারে না 
সাংবানিষ্ঠা অপেক্ষ। কর্মযোগ শ্রেয়স্কর-_সাম্মবুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য ইন্জরিক়নিগ্রহের 

 প্রয়োজন-_বষ্ঠ অধ্য]ু়ে বর্ণিত ইন্জিয়নিগ্রহথের সাধন-_কর্ণা, ভক্তি ও জ্ঞান, 
এই প্রকার গীতার তিন স্বতন্ত্র বিভাগ করা উচিত নহে--জ্ঞান ও তক্ভি কর্ম্ম-* যোগের সাম্যবুদ্ধির সাধন-_শস ত এব ত্বং, তু, অনি এইপ্রকাৰ্, ষড়ধাণায়ী হয় না_ 
সপ্তম অধ্যায় হইতে ঘাদশ অধ্যায় পথ্যস্ত জানবিজ্ঞানবিচার কম্মষোগের দিদ্ধির 
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জন্যই, উহ! স্বতন্ত্র নহে--সপ্তম অবধি শেষ অধ্যায় পধ্যস্তের তাৎপধ্য--এই' 
অধ্যার়গুলিতেও ভক্তি ও জ্ঞান পৃথক পৃথক বর্ণিত নাই, পরম্পর একটি 
অপরে গ্রথিত, উহার জ্ঞান-বিজ্ঞান এই একই নাম-_ ত্রয়োদশ অবধি অগুদশ 
অধ্যায় পর্যস্তের সারাংশ--অষ্টাদশের উপসংহার কর্মবধোগপ্রধানই--অতএব 
উপক্রম-উপসংহার আদি মীমাংসকদের দৃষ্টিতে গীতাতে কম্মযোগই প্রতিপাদ্য 
নিশ্চিত হইতেছে-_চতুর্বিধ পুরুতার্থ-_অর্থ ও কাম ধম্মান্ুকূল হওয়। চাই_-কিন্ত 
মোক্ষ ও ধর্মের বিরোধ নাই-_গীতার সক্স্যাসপ্রধান অর্থ কি প্রকারে কর! 
গিপ্নাছে_-পাংখ্য +নিফাম কর্মী কর্মযোগ--গী তাতে কি নাই ?-- তথাপি শেষে 
কম্দযোগই প্রতিপাদ্য _ সন্যাসমাগীদের নিকটে প্রার্থন। । *** পৃ ৪৪৯-৪৭৭:। 

পঞ্চদশ প্রকরণ--উপসংহার । 
কম্মষোগশাস্্ব ও আচার-সংগ্রহের ভেদ -_হহ! ভ্রান্ত ধারণ। যে, বেদাস্তের 

সঙ্গে নীতিশান্তথের উপপত্তি লাগে না- গীতা সেই উপপত্তিই বলিতেছেন-_ 
কেবল নীতিদৃষ্টিতে গীতাধর্মের বিচার_ কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত।_ 
নকুলোপাখান _ খুষ্টান ও বৌদ্ধতদর তৎসদূশ সিদ্ধান্ত “অধিকাংশ লোকের 
অধিক হিত+ এবং “মনোট্দবত” এই ছুই পাশ্চাত্য পক্ষের সহিত গীতান়্ 
প্রতিপাদিত সাঁমাবুদ্ধির তুলনা--পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক পক্ষের সহিত গীতার 
উপপত্তির সাম্য-_কাণ্ট ও গ্রীনের সিদ্ধান্ত-_বেদাস্ত ও নীতি (পৃ. ৪৯০) 
_-নীতিশান্ত্রে অনেক পন্থা হইবার কারণ-পিগুব্রপ্জাণ্ডের রচনাবিষয়ে রি 
ভেদ। গীতার আধ্যাত্মিক উপপাদনে মহব্বপুর্ণ বিশেষত্ব --মোক্ষ, নীতিধর্্, 
এবং রাবহারের একবাক্যতা-_খুষ্টানদের সন্ন্যাসমার্গ--স্থথহেতুক পাশ্চাত্য 
কর্ণামার্থ_-গীতার কর্মমার্গের সহিত উহার তুলনা-_ চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা ও নীতি- 
ধম্ধের মধ্যে ভেদ__হুঃখনিবারক পাশ্চাত্য কর্পমার্গ ও নিক্ষাম গীতাধন্ 
(পৃ, ৫*৩ )--কর্্মষোগের কলিষুগীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-_-জৈন ও বৌদ্ধ ঘতি-_ 
শঙ্করাচার্যের সন্ন্যাসী মুসলমান রাজ্য-_ভগবদ্তক্ত, সম্ভমগুলী ও রামদাস-_ 
গীতাধর্ধবের জীবন--গীতাধন্থের অভয়তা, নিত্যত। ও সমতা-_ঈশ্বরের নিকটে, 
প্রার্থনা । ০৯* ন্ পৃ. ৪৭৮-৫১৫। 

পরিশিষ্ট প্রকরণ--গীতার বহ্রিদপরীকষ ্  
মহাভারতে, যোগ্য কারণে উচিত স্থানে গীত। উক্ত হইয়াছে ; উহা রক্ষণ 

নহে ।-ভাগ ১১ গীতা ও মহাভারতের কর্ৃত্ব--গীতার বর্তমান স্বরূপ-_ মহা 

ভারতের বর্তমান স্বরূপ-_মহাভারতে গীতাবিষয়ক সাত উল্লেখ-উভয়ের এক- 
প্রকার মিলা-জুলা প্লোক ও ভাষাসাদৃশ্য-.এই প্রকারই অর্থসাদৃশ্য__ইহ। 
হইতে সিন্ধ হইতেছে যে, গীতা৷ ও মহাভারত উভগ্নের প্রণেত। একই ।-_ভাগ 
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১ গীতা ও উপনিষদের তুলন!--শব্দদ্দৃশ্য ও অর্থপাদৃপ্য-গীতার অধ্যাত্ম 
জ্ঞান উপনিষদেরই--উপনিষদের এবং গীতার মায়াবাদ -উপনিষদ অপেক্গ গীতার 
বিশেষত --সাংখাশান্ধ ও বেদান্তের একবাক্তা-_ব্াক্তোপাসনা অথব৷ তক্তি- 

মার্গ_-কিন্তু কর্্মযোগমার্গের প্রতিপাদনই সর্ব্বাপেক্ষ। মহত্বপূর্ণ বিশেষত্ব -_-গীতায় 

ইন্দ্রিয়নিগ্রহের জন্য ব্যাখ্যাত যোগ, পাতগ্জল ফোগ ও উপনিষদ ।-_-ভাগ ৩, 
শ্পীতা ও ব্রন্গস্থত্রের পৌর্ধাপর্যা-গীতাতে ব্রহ্গহৃত্রের স্প্ই উল্লেখ-_ব্রহ্গসুত্রে 
“স্মৃতি” শবে গীতার অনেকবার উল্লেখ _উভ্তয়প্রন্থের পৌর্বাপর্যযবিচার _ব্রন্মসত্র 
বর্তমান গীভার সমকালীন বা আরও পুরাতন, পরবর্তী নহে _গীতাতে ব্রহ্গসত্রের 
উল্লেখের এক প্রবল কারণ ।- ভাগ ৪, তাগবতধর্দের উদয় ও গীতা-_গীতার ভর্তিমার্গ 
বেদান্ত, সাংখা ও যোগ লইয়! হইয়্াছে_বেদান্তের মত গীতাতে পূর্বব হইতে 
মিলানে। হয় নাই- বৈদিক ধর্মের অত্যান্ত প্রাচীন স্বরূপ কর্মগ্রধান_তদনস্তর 
জ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্ত, সাংখ্য ও বৈরাগোর প্রাহূর্ভাব হয় -_ উভয়ের একবাক্যতা 
প্রাচীনকালেই হুইয়। গিয্াছিল_ আবার ভক্তির প্রীহূর্তব- অতএব পূর্বোক্ত 
মার্গগুলিয় সঙ্গে ভক্তির একবাক্যতা কর! প্রথমেই আবশ্যক - ইহাই ভাগবত- 
ধর্মের অভএব গীতারও দৃষ্টি_গীতার জ্ঞান-কর্মম-সমুচ্চয় উপনিষদের, পরস্ত ভক্তির 
মিলন অধিক _ ভাগবতধর্মবিষগ্নক প্রাচীন গ্গ্রন্থ”, গীতা৷ ও নারায়ণীয় উপাখ্যান-_. 
শ্রীকৃষ্ণের এবং সাত্বত অথবা ভাগবতধর্ম্বের উদয়কাল একই বুদ্ধ হইতে আন্দাজ 
লাতমাট শত বর্ধ পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্ট হইতে দেড় হাজার বৎসর পুর্বে-_এইরপ 
মানিবার কারণ-_ ন। মানিলে অনবস্থার উৎপত্তি_ ভাগবতধর্ধ্ের মূল স্বরূপ 
নৈষ্বপণযপ্রধান ছিল, পরে ভক্তিপ্রধান হয়, এবং শেষে বিশিষ্টাছৈতপ্রধান হয়__মূশ 
গীত খুষ্ট হইতে প্রায় নয় শত বর্ধ পূর্বের ।__ভাগ «' বর্তমান গীতার কাল-_বর্তমান 
মহাভায়ত ও বর্তমান গীতার সময় একই--তম্মধ্যে বর্তমান মহাভারত ভাসের, 
অশ্বঘোষের, আশ্বলায়নের, আলেকজাগাঁরের, এবং মেষাদিগণনার পূর্ববর্তী কিন্ত 
বুদ্ধের পরবর্তী-_-অতএব শকের প্রায় পাচ শত বৎসর পূর্ববর্থী-_বর্তমান গীতা! 
কাপিদাসের, বাণভট্রের পুরাণ ও বৌধায়নের, এবং বৌদ্ধধর্মের মহাযান পন্থারও 
পু্বববন্তী অর্থাৎ শক হইতে পাঁচ শত বৎসর পূর্ববর্তী ।-_ভাগ ৬, গীতা ও বৌদ্ধপস্ক_ 
গীতার স্থিতপ্রজ্জের এবং বৌদ্ধ অর্থতের বর্ণনা-সাদৃশ্য--বৌদ্ধধন্মের স্বরূপ এবং 
উহার পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণধর্ণা হইতে উহার উৎপত্তি--উপনিষদের আত্মবাদ ছাড়িয়া 
কেৰ নিবৃপ্তিপ্রধান আচারকেই বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন__বৌদ্ধমতান্ুসারে এই 
আচারের দৃশ্য কারণ, অথবা চার আধা সত৮-বৌদ্ধ গারস্থ্ধন্দ ও বৈদদিক্ 
্মারতধন্মের সাদৃশ্য-_এই সমস্ত বিচার মূল বৈদিক ধর্মেরই--তথাপি মহাভারত 
ও গীতাবিবয্নক পৃথক বিচার করিবার প্রয়োজন__সূল অনাত্মবাদী ও নিরৃত্তি- 
প্রধান ধন্্ম হইতেই সন্ুখে চন্দিযা ভক্তিপ্রধাম বৌদ্ধধন্্শ উৎপরশ্হওয়া অসস্ভব-_. 
উহার প্রবৃত্িগ্রধান ভক্কিধন্ধ গীতা হইতেই গৃহীত, ইহা মানিবার পক্ষে মহাষান- 



৩২ গীতারহদ্য অথবা। কম্্মযোগশাস্ত্র। 
পগ্থার উৎপত্তি প্রমীণ--ইহা হইতে নির্ণীত গীতার সময় ।--ভাগ ৭, গীতা ও খৃষ্টানদের 
বাইবেল--খৃধন্্ম হইতে গীতার কোনও তত্ব গৃহীত হওয়া অসম্ভব-_ খুষ্টধন্দ্ ইন্ছদী- 
ধর্ম হইতে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র রীতিতে বাহির হয় নাই--উহা কিরূপে উৎপন্ন 
হয়, সেই বিষক্ধে প্রাচীন খুষ্টীয় পণ্ডিতদ্দিগের সিদ্ধান্ত--এসীন পন্থ। ও গ্রীক তত্ব- 
জ্ঞান_ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খৃষ্টধন্মের আশ্চর্া সাদৃশ্য__তন্মধো বৌদ্ধধর্মের নির্ব্বিবাদ 
প্রাচীনত1_-এই বিষয্বের প্রমাণ এই যে, ইহুদীদিগের দেশে বৌদ্ধ যতিদের প্রবেশ 
প্রাসনকালে হইক়। গিপ্াছিল-অত এব থুষ্টধর্ম তত্ব বৌদ্ধধর্ম হইতেই অর্থাৎ 
পর্যায়ক্রমে বৈদিক ধন্ম হইতেই অথবা গীতা৷ হইতেই গৃহীত হওয়া অত্যন্ত 
সম্ভব*-ইহা হইতে গীতার নিঃসন্দিপ্ধ প্রাচীনত। পিন্ধ হয়। .** পৃ. ৫১৬-৬০২। 



গীতারহস্যের সংক্ষিগ্ত চিহুসমূহের বিবরণ এবং 

সংক্ষিণ্ত চিত্রের দ্বারা যে সকল গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছি তাহার পরিচয় । 

সিইও 

অথর্ব, অথর্ব বেদ। কা, সৃক্ত ও খকের বথাক্রমে নম্বর আছে । 

অফ্ট।. অগ্টাবক্রগীতা । অধ্যায় ও শ্রোক। অষ্টেকর ও মণ্ডলীর গীতাসংগ্রহের 
স্করণ। | 

ঈশা. ঈশানলাস্যোপনিষ২ৎ । আনন্দাশ্রনের সংস্করণ ॥ 
থ|. খথেদ । মণ্ডল, হুক্ত ও খক। 
এঁ, অথব! এ. উ. শ্রতরেনোপনিষৎ | অধার, খণ্ড ও শ্লোক । পুনাত 

আনন্।এমের সংস্করণ । 
এ. ব্রা. ইঈতরেক ব্রাহ্মণ । পঞ্চিকা ও খণ্ড । ডা. হৌগের সংস্করণ । 
ক. অথবা ক. কঠোপনিবং। বল্ী ও মন্ত্র। আনন্দাশমের সংস্করণ । 
কেন, কেনোপনিষ২ (-- তলবকারোপনিষত )। খণ্ড ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রদ 

সংস্করণ । 
কৈ. কৈললোপনিষৎ। খণ্ড ও মন্্র। ২৮ উপনিষদ, নির্ণস্সাগর সংস্করণ ।, 
কৌধী. কৌষীতকুযপনিষৎ অথবা! কৌধীতকি ব্রাহ্মগণোপনিষতৎ্। অধ্যামস ও 

থণ্ড। কোথাও কোথাও এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়কেহ ব্রাহ্মণাচু- 
ক্রমে তীয় ধ্যা় বলে । আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 

গী. ভগবদগীতা। অধ্যাক্স ও শ্লোক। গী, শাঁভা. গীতা শাঙ্করভাষ্য। 
গী,'রাভী. গীতা রামানুজভাব্য। আনন্দাশ্রমের গীতা 'ও শাঙ্করভাষ্যের 
পুঁথিবর শেষে শব্হ্চী আছে । আমি নিম্নালখিত টীকাগুলিব উপষোগ 

*করিয়াছি :__শ্রীবেস্কটেশ্বর প্রেসের বামানুজভাষ্য ; কুস্তকোপণের কুষ্ণাচার্যয 
হারা প্রকাশিত মাধবভাষ্য ; আনন্দগিরির টীকা এবং জগত-হিতেচ্ছ 
ছাপাখানাতে (এুন!) মুদ্রিত পরমার্থপ্রপা টীক।) নেটিব ওপিনিক্্ 
ছাপ্পাথানায় (বোম্বাই ) মুদ্রিত মধুক্দূলী টাক] $ নির্ণরসাগবে মুত শুধরী 
ও বামনী ( মরাঠী ) টাকা; আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত পৈশক্রভাষ্য ; গুজবাটা 
প্রিন্টিং প্রেসের বলভমম্প্রদারী ভত্বদীপিক1; বোস্বাইফে মুদ্রিত মহাভারতের 
নালকন্তী এবং নান্রা্জে মুদ্রিত বহ্জানন্দী। কিন্তু ইঙ্কাদের মধ্যে টপশাচ- 



৩৪ _ গীস্তারহস্য অথবা কর্মযোগশান্্র। 

ভাঁষা ও ব্রহ্জানন্দীকে ছাড়িয়া! অবশিষ্ট টাকা! এবং নিম্বার্কসন্প্রদায়ের এবং 
আরও ফতকগুলি অন্য টাকা--মোঁট পনেরে! সংস্কত টাক! গুজরাটা 
প্রিন্টিং প্রেস এখন ছাপাইয় প্রকাঁশিত করিয়াছেন। এখন এই সিং 
গ্রন্থে সমস্ত কাঁজ হইয়া যায়। 

গী, র. অথবা গীতার, গীতারহস্য। আমার পুস্তকের প্রথম নিবন্ধ । 
ছাঁং, ছান্দোগোপনিষৎ। অধ্যায়, খণ্ড ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ। 
লৈ. , জৈমিনির মীমাংসাহ্থত্র । অধ্যায়, পাদ ও স্ত্র। কলিকাতা সংস্করণ। 
1ত. অথবা তৈ. উ. তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। বল্লী, অন্ুবাঁক ও মন্ত্র। আনন্দা- 

শ্রম সংস্করণ । 
তৈ. ব্রা, তৈত্তিরীয় ্রাঙ্মণ। কাণ্ড, প্রপাঠক, অন্তুবাক ও মন্ত্। আনন্দা শ্রম 

সংস্করণ । | 
€তৈ, সং, তৈত্তিরীয় সংহিতা | কাণ্ড, প্রপাঠক, অন্ুবাক ও মন্ত্র। 
দা. অথব। দস. আ্ীসমর্থ রামদীসস্বামীকৃত দাসবোধ | ধুলিয়া-সৎকাধ্যোত্তেজক 

মভার পু'থির, চিত্রশাল! প্রেসে মুদ্রিত হিন্দী অনুবাদ । 
না. পং, নারদপঞ্চরাএ। কলিকাতা সংস্করণ ।' 
ন।. স. নারদস্তত্র। বোম্বাই সংস্করণ। 
নুসিংহ উ. নৃসিংভোভ্তরতাপনীয্োপনিষৎ । 
পাতঞ্জলমসু, পাতঞ্জলযোগস্থত্র। তুকারাম তাত্যা সংস্করণ । 

পঞ্চ, পঞ্চদণী । নির্ণরসাগরের পটাক সংস্করণ। 
প্রশ্নী, প্রশ্্রোপনিষৎ। প্রশ্ন ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 
বু. অথবা বৃহ, বুহদারণাকোপনিষৎ।' অধ্যায়, ব্রাঙ্গণ ও মন্ত্র। আনন্দা শ্রম 

সংস্করণ । পাধারণ পাঠ কাথ, কেবল একস্থানে মাধ্যন্দিন শাখার পাঠের 
উল্লেখ আছে। 

ব্র. সূ. পরে বেসু দেখ। 
৯ 'শ্ত্রীম্ভাগবতপুরাণ। নির্ণসাগর সংস্করণ 

1, জ্যো, ভারতীয় জোতিঃশান্্র। স্বর্গীয় শঙ্কর বাঁলকুষ্ণ দীক্ষিতরৃত |. 
সি মৎস্যপুরাণ। আনন্দাশ্রম সংস্করণ | 
মনু, মনুস্থতি। অধায় ও শ্লোক । ডাঃ জলির সংস্করণ । মগ্ুপীকের 

মথবা অন্য ষে কোনও সংস্করণে এই শ্লোকই প্রায় একই স্তাঁনে মিলিবে। 
মন্ুর উপর ে টীকা আছে, তাহা মগুল*কের ংস্করণের | . 

মভ।. উমন্মহাভারত। ইহার পরবতী অক্ষর বি6িন্ন পর্বনির্দেশক, নম্বর অধ্যায়ে 
ও শ্রোফের। কলিকাতা ঝাবু প্রতার্পুচন্দ্র রায় দ্বার মুদ্রিত সস্বতি 

পৃথিরই আমি সর্ধত্র উপষোগ করিয়ছি। বোম্বাই সংস্করণে ই 
শ্লোক কিছু আগ পরে মিলিবে। মা 



গীতারহস্যের সংক্ষিপ্ত চিন্রুসমূহের পরিচয় । ৩৫ 

মি. প্র. মিলিন্মপ্রশ্ন। পালী গ্রন্থ ।* ইংরাজী অনুবাদ । ১. 13. 12 
মু. অথবা মুড. মুণ্ডকোপনিবৎ। মুণ্ডক, খণ্ড ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ | 

ৈক্র্য, মৈক্র্যপনিষৎ অথব! মৈত্রাক্সণ্যুপনিষত॥ প্রপাঠক ও মন্ত্। আনন্দা 

শ্রম সংস্করণ। 
যাঁজভ. যাক্জবন্কাস্থতি । অধ্যাপ্গ ও শ্লোক। বোশ্বাইয়ে মুদ্রিত । ইহার অপরার্ক 

টাকারও (আনন্দাশ্রম সংস্করণ ) দু,এক স্থানে উল্লেখ আছে । 
যো. অথবা যোগ. যোগবাপিষ্ঠ। প্রকরণ, সর্গ ও শ্লোক। যষ্ট প্রকরণের 

ছুই ভাগ, (পু.) পুর্ববার্ধ, এবং (উ.) উত্তরাদ্ধ । নির্ণরসাগরের সটীক 
স্করণ। 

রামপু. রামপুর্বতাপিন্থাপনিষতৎ। আনন্দাশম সংস্করণ । 
ব।জসহং. বাজসনেয়িসংহিতা । অধ্যায় ও মন্ত্র। বেবরের সংস্করণ । 

বালা িরা, অথবা বা. রা, বালীকিরামাম্ণ । কাণ্ড অধ্যাক্ ও শ্লোক! 
বোম্বাই সংস্করণ । 

বিধুও, বিষ্ুপুরাণ। অংশ. অধ্যাক্স ও শ্লোক। বোম্বাই সংস্করণ। 
বে. সু. বেদান্তহ্ত্র অথব! ব্রন্মনত্র । অধ্যায়, পাদ ও সুত্র। 
বে, মু শংভা. বেদান্তস্ত্র-শাঙ্করভাষ্য । আনন্দাশ্রম সংস্করণেরই সর্বত্র 

পু উপযোগ করিরাছি । 
শাংসু- শাগিল্যক্ব্র । বোশ্বাই সংস্করণ । 
শিব. শিবগীতা । অধ্যায় ও শ্লোক। অষ্টেকর ও মণ্ডলীর গীতাসংগ্রহ 

সংস্করণ। 
শবে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষত । অধ্যান্ম ও মন্ব। আনন্দাশম সংস্করণ । 
১, 13. 15, ১০০৪৫ 13991501173 ৭525 52171995- 

সাং, কা. সাংখ্যকারিক| । তুকারাম তাত্যা-সংস্করণ । 
সুধ্যপীত ক্াগাতাত। অধ্যায় ও শ্লোক। মাজ্জাজ সংস্করণ । 
হরি. হরিবংশ | পর্ব, অধ্যাক ও শ্লোক। বোশ্বাই সংস্করণ । 

নোঁট- ইহা ব্যতীত আরও অনেক সংস্কৃত, ইংরাজী মরাঠী এবং পালী গ্রস্থের 
স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে । কিন্তু উহাদের নাম যথাস্থানে প্রায় সম্পূর্ণ লিখিত 
হইয্লাছে, অথব! তাহ বুঝিতে পার! যায় ॥ এইজন্য উহাদের নাম এই ফিরিস্তিতে, 
সামিল করা হয় নাই। 





্ীগণেশায় নমঃ 
৩ ততসৎ। 

শীমস্ভগব্দগীতারহস্য 
অথবা 

কর্মযোগশাস্ত্ | 
০ শ সপ ৪৯০০০ তি পে ভরি এসসি ও এই এস্থা আপস পপ 

প্রথম প্রকরণ । 
বিষয়প্রবেশ । 

নারায়ণং নসন্ন্ভয নরং তৈব নরোভসম্ 
দেবীং সরম্ব তীত ব্াসং ততো। জয় মুদীরয়েৎ ॥ * 

মহ(ভারত, প্রথম শ্লোক । 

শ্রীসন্তগবন্গীত৷ আদাদের ধ্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি অতীব ভাস্বর ও নিক্মল 
হীরকখণ্ড। জড়রক্ষাগুজ্ঞানের সহিত আত্মবিদ্যার গুঢ ও পবিত্র তত্ব সজ্কেপে 
এবং অপংপিপ্রূপে বিবৃত করে, দেই সকল তন্বর উপর মন্ুয্যমাত্রেরই পুক্রষার্থ 

আধ্যাম্মিক পুর্ণাবন্থার প:রচয় করিয়া দেয়, জ্ঞান ও ভক্তিকে গিলাইয়া 
উত্তয়কে শাস্্সম্মত ব্যবহারের সহিত সংঘুক্ত করে এবং ইহার দ্বারা সংসারের 
ছুঃখক্রিতই মন্ুষ:ক শান্তি প্রদান পূর্বক নিষফাম কর্তব্যাচরণে প্রবৃত্ত করে, 
গীতার ন্যায় এরূপ সরঙ্প দ্বিতীয় গ্রন্থ, শুধু সংস্কত সাহিত্যে কেন, জগতের 
নাহিতোও ছুর্লভ। কেবল কাব্যের হিসাবে দেখিতে গেলেও হহাকে উত্তম 
কাব্যের মধ্যে ধরা যাইতে পারে । কারণ, ইহাতে আত্মজ্ঞানের অনেক গহন 
সিদ্ধান্ত আবালবৃদ্ধের নিকট বোধগম্য বিশদ সহজ ভাবাক্স ব্যক্ত হইয়াছে, এবং ইহা 
জ্ঞানসমৃদ্থিত ভক্তিরসে পুর্ণ । যে গ্রন্থে ভ্রীভগবানের বাণী হইতে সকল বৈদিরু 
ধর্মের সার গৃহীত হইপ়্াছে তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে আর ফি বর্ণনা করিব & 
'ভীরতীস্ব যুদ্ধ সমাপ্ত হইক্লে পর একদিন শ্রীকৃষ্জ ও অজ্জুন যখন শ্রীতিভরে, কথা- 

ত্বী কহিতিছিলেন সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের মুখে অজ্জুনের পুনরায় গীত৷ শুনিধার 
ইচ্ছা হইয়াছিল। অজ্জুন তৎক্ষণাৎ বিনয়পূর্ব্বক এইরূপ অনুরোধ করিলেন যে 

পাত শপ পিপ শাপ্পাীপীসা শি শিশিশী?া ্পোস্পাশ শী পপ পস্পীপ পট | পিপি পপ ইক আপ শত সাপ 

৫ নারারণকে, নংরর মধ্যে ধিনি শ্রেষ্ঠ তাহাকে, সরস্বতীদ্দেবীকে,, এবং ব্যাসকে ন্মক্কার 
কাঁরএ। তাহার পর “জব অর্থাৎ মহাভারত বলিতে হরু করিবে" ইষ্াই এই শোকের অর্থ । অহা 



২ ' গীতারহস্য অথবা কৃম্মযোগশাস্ত্র । 

“ভগবন্, যুদ্ধারস্তে তুমি যে উপদেশ দিয়াছিলে তাহ আমি বিস্ৃত হইয়়াছি, তুমি 
কপা করিয়া আমাকে আর একবার তাহা বল।» তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে 
এই উত্তর দিলেন যে, “সে সময়ে আমি অত্যন্ত যোগধুক্ত চিত্তে উপদেশ করিয়া- 
ছিলাম, কিন্ত এখন পুনর্থার এ প্রকার উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব |” 
তাহাই অন্গুগীতার আরস্তে বলা হইয়াছে ( সভা, অশ্বমেধ অ ১৬. ল্লো. ৭০-৭৩)। 
বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ভগবান শ্রীরুষ্ণের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে? কিন্ত 
তাহ।র উপরোক্ত উক্তি হইতে গীতার মাহাত্ম্য কত অধিক তাহাই সুন্দররূপে ব্যক্ত 
হইতেছে । বৈদিক ধর্মের অন্তভূতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট এই গ্রন্থ আজ 
প্রায় .আড়াই হাজার বৎসর সকলের নিকটেই বেদের ন্যায় সমানরূপে মান্য ও 
প্রামাণ্য হইয়। আসিতেছে । এই গ্রন্থের মহত্বই'ইহার মূলকারণ। এই কারণে 

সর্বেপনিষদে। গ।বে। দে।ঞ্ধ! গোপালনন্নঃ 
পার্থো বতসঃ স্ুবীর্ভোক্তা হৃপ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ 

অর্থাৎ সমস্ত উপনিষদ্ গাভীম্বরূপ)১ গোপালনন্দন স্বয়ং পোগ্ধাস্বরূপ, স্থুধী পার্থ 
অজ্জবন ভোক্তা বংসম্বরূপ এবং মহৎ গীতামৃত ছ্গ্বন্বরূপ--গীতাধ্যানে এই স্থতি- 
কালীন গ্রন্থের এইরূপ অলঙ্কারযুক্ত বর্ণনা হইলেও যথার্থ বর্ণনা করা হইয়াছে । 
হিন্দুস্থানের সনস্ত প্রাকৃত ভাবায় যে ইহার অনেক ভাষান্তর, টীকা অথব।, ব্যাখ্যা 
হইয়াছে, তাহা কিছুই আশ্চর্য নহে। কিন্ত পাশ্চাত্যদেশে সংস্কৃতির পরিচয় 
হইবার পর অবধি গ্রীক, ল্যাটিন, জন্মণ, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি প্রভৃতি ঘুরোপীস্ 
ভাষাতেও গীতার নান৷ ভাষান্তর হওয়াতে মাজ সমস্ত জগতময় এই অপ্রতিম 
গ্রন্থের প্রসিদ্ধি হইয়াছে । | 

সমস্ত উপনিষদের সার এই গ্রন্থে আছ শুধু তাহা নহে, ইহার পুরা নামও-_ 
“জীমদভগব্দগীতা-উপনিষৎ৮ । গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায় 
সমাপ্তিজ্ঞাপক বে সঙ্কল্প আছে তাহাতে “ইতি শ্রীমদ্ভগবদৃগীতাস্পনিমৎস্ ব্রহ্ম 
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীরুষ্ণাঙ্জুনসংবাদে+ ইত্যাদি শর আছে। এই সংকল্প 
মূল ভারতে দেওরা,না হইলেও গীতাগ্রস্থের সকল সংস্করণেই উহ! দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই হেতু অন্থমান হয় যে, নিত্যপাঠের জন্য যে সময় মহাভারত হইতে 

ভারতে নর ও নারাগ্রণ এই ছুই খাঁ ছুই স্বরূপে দ্বিধাভূত সাক্ষাৎ পরমাস্্াই; এবং ইহারাই ছুই- 
জনে পরে অগ্দুন ও প্রীঃকুঞ্চ এই ছুই অরতার হইয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতে বর্ণিত আছ ( মং 
ভং উ. ১৮1৭-৯ ও ২২২: এবং বন. ১২। ৪৪-৪৬)। উহারাই নিঞ্ফামকশ্খপর নারার়ণীয় ও 

ভাগবতপন্ম সব্বপ্রথমে প্রবর্তিত করায় সকল ভাগবতধন্র গ্রন্থের "আরও ইহীরিগকই নমস্কার 
করা হইয়। থাকে । কেন কোন গ্রন্থে এই প্লোকে “ব্যাস”এর পরিবর্তে “চেব', এইরূপ পাঠ", 

প্রদত্ত হইয়৷ থাকে ; “কিঞ্ত ওরূপ করা আমার যুক্তিসঙ্গত হনে ছয় না। কারণ, ভাগবতধর্দের 
প্রচারক নরন।রায়ণ খষিছয়ের ছটা এই ধর্মের ডুই মুখ্য প্রস্থ ভারত ও গীত। ধিনি লিখিক্াছেন, 
নেহ্ ব্যানও আনার মতে নমফ্য । মহাভারতের প্রাচীদ নাম 'জর' (মং ভাং আ ৬২ ২০)" 



বিষয়প্রবেশ ৷ র ৩ 

গীতাকে পৃথক করিয়া বাহির করা হয় তখন হইতে অর্থাৎ গীতার কোনপ্রকার 
টীকা হইবার পূর্ববববধি উক্ত সংকল্প প্রচলিত হইয়া থাকিবে । এই হিসাবে গীতার 
তাৎপর্যযনিপ্ধারণে উহার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহ! পরে বলা যাইবে । আপাতত 
সংকল্পবাক্যের মধো “ভগবদগীতাস্থু”” এবং “উপনিষৎস্থু” এই ছুই পদের বিচার 
করা কর্তব্য। “উপনিষ২** শব্ধ মারাঠীতে ক্লীবলিঙ্গ হইলেও সংস্কত ভাষায় 
সত্রীলিঙ্গ ; সুতরাং "ভ্ীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কগিত উপনিষৎ” এই অর্থ 
প্রকাশ করিবার কারণে সংস্কতভাষায় “গ্রীমদ্ভগবৎগীতা উপনিষৎ*” এই ছুই 
বিশেষণবিশেষ্যরূপ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ঃ এবং গ্রন্থ এক হইলেও সন্ষ্মন্পর্থে 
'জ্রীমদ্ভগবদগীতান্থ উপনিষংস্থ” এই বন্ছবচনাস্ত সপ্তমীর প্রয়োগ হইয়াছে ।, 
শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যেও এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যেই “ইতি গীতাস্থ” এইরূপ বহুবচনের 

'প্রয়োগ হইয়াছে । কিন্তু নামের সংক্ষেপ করিবার সময় সম্মানার্থক প্রত্যয়, পদ, 
এমন কি শেষের উপনিষৎ, এই জাতিবাচক সাধারণ শব্দও পরিত্যক্ত হইয়া 
“কেন”, “কঠ”, "ছান্দ্যোগা” এই প্রকার সংক্ষিপ্ত নামের অনুসরণ করিয়া “শ্রীমদ- 
ভগবদগীত৷ উপনিষৎ” এই ছুই একবচনান্ত প্রথমা বিভক্কিবিশিষ্ট শব্দের প্রথমে 
“ভগবদশীতা”, পরে কেবল “গীতা” এই স্ত্রীলিঙ্গী অতি সংক্ষিপ্ত নাম প্রচলিত 
হইয়াছে। “উপনিষৎঃ এই শব্দ যদি মূল নামে না থাকিত তাহ! হইলে “ভাগবতম্, 
'ভারতম্* “গোপীগীতম্” এই সকল শব্দের ন্যায় এই গ্রন্থেরও নাম “ভগবদগীতম্ 
কিংব৷ শুধু গগীতম্ এইরূপ ব্লীবলিঙ্গী হইত। তাহা না হইয়া! 'ভগবদগীতা” কিংবা 
গীতা” এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গী শব্ই আজ পর্যন্ত বজায় থাকাতেই তাহার সহিত 
'উপনিষৎ এই শব্ধ নিত্য অধ্যাহৃত আছে ববিয়! বুঝিতে হইবে । অন্ুগীতার উপর 
অজ্জুন মিশ্রের টীকাতে 'অন্গীতা” এই শব্দের অর্থও এইরূপেই করা হইয়াছে । 

» কিন্তু গীতা” এই:শব্ব কেবল সপ্তশতশ্লোকী ভগবদগীতাভেই প্রযুক্ত হয় নাই, 
উহা আরো অনেক জ্ঞানগর্ড গ্রন্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাহার দৃষ্টান্ত, মহাভারতর' :শাস্তিপর্কের অস্তভূক্ত মোক্ষপর্বের কোন কোন 
বিচ্ছিন্ন প্রকরণের “পিঙ্গলগীতা” 'শম্পাকগীতা” নঙ্কিগীতা+, “বোধ্যগীতা”, “বিচখ্য- 
গীত!” হারীতগীতা” 'বৃত্রগীতা” “পরাশরগীতা” এবং “হংসগীতা” এইব্প নাম 
দেওয়া হইয়াছে । অশ্বমেধ পর্বের অন্গীতার এক ভাগ 'ব্রাহ্মণগীতা” এই বিশিষ্ট 
নামেখঅভিহিত হইয়াছে। ইহা বাতীত 'অবধৃতগীতা”, 'ষ্টাবক্রগীতা, “ঈশ্বরগীতা”, * 
“উত্তরগীতা', “কপিলগীতা+, 'গণেশগীতা+, “দেবুণীতা,, পাগ্রগীতা+, ব্রহ্মণীতা”, 
ভি্ষুণীতা”, 'িমগীতা+, “রামগীতা”, 'ব্যাসগীতা+, পশিবগীতা+, “হতগীতা”, ব্্্- 
শীতা” প্রীক্ততি আরো! অনেক গীতা প্রসিন্ধ আছে । ইহার মধ্যে কতকগুলি স্বতন্ত্র 
প্রধালীতে রচিত হইয়াছে, অগ্রশিষ্টগুলি বিভিন্ন পুরাণ হইতে, গৃহীত হইয়াছে । 
উদ্দাহরণ যথা _গণেশগীতা গণেশপুরাণের শেষে ক্রীড়াখণ্ডের ১৩৮ হইতে ১৪৮ 
অধ্যায় পর্যযস্ত কর্ণথত হইয়াছে। এই গণেশগীতা অল্লাধিক পরিবর্তন স্ত্রারে 



৪ _ শীতারহস্য অথবা রুত্মযোগশাস্তর। 
ভগবদগীতারই অবিকল নকল, এরূপ ব্লিলে কোন ক্ষতি নাই। “ঈশ্বরগীতা, 
কুম্মপুরানের উত্তরভাগের প্রবণ. এগার অধার়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে । পরবর্তী 
অধায়ে “ব্যাসগীতার” আরম্ভ হইয়াছে । এবং স্কন্দপুরাণাস্তর্গত সৃতসংহিতার চতুর্থ 
অর্থাৎ যজ্ঞবৈভব খণ্ডের উপরিভাগের প্রান্তে (১ হইতে ১২ অধ্যায় পর্যন্ত ) 
ব্রহ্মগীত।” এবং ব্রহ্মসীতার পরবর্তী আঠ অধায়ে “হুতগীতা” আছে । স্কন্দপুরাণের 
এই ব্রহ্মগীতা হইতে স্বতপ্ব আর এক ব্রহ্গগীতা, যোগবাশিষ্ঠের নির্বাণপ্রকরণের 
উত্তরাক্ধে (১৭৩ হইতে ১৮১ সর্গ পর্যন্ত ) প্রনত্ত হইয়াছে । "বমগীতা।" ভিন প্রকা- 

 বের-- প্রথমটি বিষুপুরাণের তৃতীয় অংশের ৭ম অধ্যান়ে, দ্বিতীয়টি অখ্রিপুরাণের 
তৃতীয় খণ্ডের ৩৮১ অধায়ে, এবং তৃতীব্টি নৃসিংহপুরাণের অষ্টম অধ্ায়ে প্রকাশিত 
হইরাছে। “রানগীতার” কথ।ও এইবূপ। এখানে মহারাষ্্রদেশে যে রামগীতা 
প্রচলিত আছে তাহ। অধ্যাজ্বরাগায়নের উন্তরক।গ্ডের পঞ্চমসর্গে বেখিতে পাওয়া 
যাত্ত। এই অধাত্সরামায়ন ব্রহ্মাগুপুরাশের একভাগ বপিনা স্বীকৃত হইয়। থাকে । 
কিন্তু ইহা বাতীত আর এক রামগীত৷। মাদ্রাস অঞ্চলে প্রসিদ্ধ “গুরুজ্ঞানবা সিষ্ঠ- 
তত্বসারায়ণ” নামক গ্রন্থের মধো সম্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই গ্রন্থ বেদান্ত-মূলক গ্রস্থ। 
ইহাতে জ্ঞান, উপাপন। ও কর্ম এইঠিনসঈী কাণ্ড আছে । তন্মধ্যে উপাসনাকাগ্ডের 
বিতীয় পাদের প্রথম ১৮ অধ্যারে রামগীতা৷ এবং কর্মকাণ্ডের তৃতীয় প্রাদের প্রথম 
পাঁচ অধ্যায়ে “হূর্যগীতা' বিবৃত হইয়াছে । কথিত আছে যে, শিবগীতা+ .পদ্ম- 
পুর্বাণের পাতালখণ্ডে আছে। কিন্ত এই পুরাণের পুনাস্তিত আনন্দা শ্রমে যে সংস্করণ 
ছাপা হইয়াছে তাহার মধো শিবগীতা পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় পদ্মোত্তর পুরাণে 
উহা! পাওয়া যায় এই কথা পণ্ডিত জালাপ্রনাদ স্বরচি ত“অষ্টাদশপুবাণদর্শন” নামক 
গ্রন্থে লিখিক়়াছেন। নারদপুরাণে, অন্ত পুরাণের সঙ্গে সঙ্গে পন্মপুরাণেরও যে 
বিষয়াুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে শিবগীতার উল্লেখ আছে। 
শ্ীঘক্ভাগবত-পুবাশের ১১শ স্কত্ের ১৩৭ অব্যায়ে হংসগীতা এবং ২৩শ অধ্যায়ে 
ভিক্ষুমীত। বিবৃত হইগাছে। তৃতীর স্কন্ধের কপিলোপাখ্যানের,. (২৩--৩৩ ) “কগিল- 
গীতা” এই নাও কেহ কেহ দিয়া থাকেন । কিন্তু কপিলগীতা৷ বলিয়া এক স্বতন্ 
মুদ্রিত গ্রস্থও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইঘ়াছে। এই কপিলগীতায় হঠযোগের শ্রেঠত্ব 
বণিত হইগরাছে এবং উহ পন্পুরাণ হইতে গৃহীত ইহ।ও উল্লিখিত হইয়াছে? 
কিন্ত পন্মপুরাণে এই গীত। পাওরাই যান নাই । ইহার এক স্থলে (৪.৭) জৈন, 
জঙ্গম (লিঙ্গীয়ং) এবং হ্ফী (মুসলমান সাধু), ইহাদেরও উল্লেখ থাক্ষায় 
এই,. গীতা মুসলমানী আদলের হইবে, এইবূপ বলিতে হয়। ভাগরত 
পুরাণের , ন্যায় দেবীভাগবতেও সপ্তন স্কন্ধের ৩১ হইতে ৪৮” অধ্যায় পর্যন্ত এক *, 
গীতা আছে, দেবীকর্তৃক কথিত বপ্রিয্া তাহার নাম দেবীগীতা হইয়াছে ।” 
ইহা ব্যতীত, স্বয়ং ভগবদগীতার সার অগ্নিপুরাণের 'তৃতীয় খণ্ডের ৩৮০ অধ্যায়ে 
এবং গরুড় পুরাণের পুর্বধণ্ডের ২৪২ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে । ট্সইরূপ আবার, . 



বিষয় প্রবেশ । ৫ 

বগি? রাগচন্দ্রকে ঘে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই যোগবাপিঠ নামে প্রসিদ্ধ । 
পরম্থ এই" গ্রন্থের শেষ (অর্থাৎ নির্বাণ) প্রকরণে অক্কনোপাখানও 
প্রদত্ত হইয়াছে । ইহাতে ভগবাঁন্ শ্রীরুব্চ কর্তৃক অস্ফুনের নিকট কথিত 
ভাবদ্গীতার সার, এসন কি, ভগবন্গীতার অনেক শ্লোক যেননটি তেমনিই 
বজ্গার রাখি! গ্রবিত কর! হইল্লানে (যোগ. ৬ পূং ৫২-৫৮ দেখ )। উপরে 
বপিগ্লাছি বে, পুনান্স মুদ্রিত পন্পুরাণে খিবগীত। পাওয়া যায় না; কিন্তু শিবগীতা 
না পাওয়া গেলেও এই সংস্করণের উত্তর খুুগুর ১৭১ হইতে ১৮৮ অধ্যায় পর্য্যস্ত 

ভগবদগীঅমাহাত্মা বর্ণিত হইয়াছে,_ভগবদগীভার' প্রাতোক অধায় ধরিয়া *ঞই 
মাহায্মোর এক এক অধ্যায় রচিত হইয়্ান্ছে, এবং উভাতে এই সম্বন্ধীয় কথাও বিবৃত 
হইঘাছে। ইহা বাতীত, বরাহপুরাণে এক গীতাগাহাজ্বা আছে। শিবপুরাণে 
এবং বার্পুবানেও গীতামাহাম্ম আহে বলিন্না কথিত হর। কিন্ধ কলিকাতায় 
মুর্রিত বাংপুৰানে আশি তাহ| পাই নাই । ভগবদ্গীতার মুপ্রিত সংস্করণের আরম্তে 
'গীতাধান" নাদক এক নৃতন শ্লোক প্রকরণ প্রদত্ত তইম়াছে। ইহ। কোথ। হইতে 
গুহীত হইরাছে তাহা জান! যায় না। কিন্ত ইহার “ভীন্মপ্রোণতটা জয়দ্রথজলা” 
এই শ্লোক অল্প শবভেদে সম্প্রতি প্রকাশিত ভান কবির “উরুভঙ্গ” নামক 
নাটকের আরস্তেই প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা ভইতে অনুমান হয় ষে এই ধ্যান 
ভাসকবির সনয়ের পরে প্রচারিত হইয়। থাকিহুব। কারণ, ভাসের ন্যায় প্রপিদ্ধ 

, কবি এরই শ্লেক গীতাধান হইতে উদ্ধ দ্ধাত করিয়াছেন এইরূপ স্বীকার কর! 
অপেক্ষা, গীতাধ্যানই স্বত্ব স্বত্ব স্থান হইতে গোঁক সংগ্রহ করিয়া ও কতক গুলি 
নৃতন গ্লোক রচন| করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহা বলাই অধিক যুক্তিনঙগত। 
ভাসকবি কাঁপিদাসের পুর্ববন্তী হওয়ার তাহার কাল অন্তত তিনশত শকের 
*( ৪৩৫ সম্ব২ ) অধিক অর্বাচীন হইতে পারে না । * 

'ভগবদ্গীতার কোন্ কোন্ অস্বাদ ও কতগুপি অনুবাদ, এবং অল্লাধিক 
পরিণর্তন সঙ্ককাবে গত নকল, তাতপর্যা কিংবা মাহায্মা পুরাণাদি গ্রন্থে 
পাওয়া যাস্স, তাহা পুর্ববোক্ত বিবরণ হইতে উপলব্ধ হইবে । “মবধৃত', “অই্টাবক্রু” 
প্রতি হই ছরিটী শীত স্বতপ্বভাবে কাহ। কর্তৃক রচিত হয় অথবা কবে কোন্ 
পুরা হইতে গৃহীত হইপাছে, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তখীপি এই 
সমস্ত গীতার রচনা এবং তদন্তর্গত বিষয়-বিবেচন দেখিলে অনুমান হম যে, 
এই সকল গ্রন্থ, ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইয়া লোকমান্ত হইবার, পর রচিত হইয়া 
থাকিবে। এই সকল গীতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেও কোনই ক্ষতি নাই যে, 
ভগবদ্গীতা্র তায় ছুই”*একটী গীতা কোন, বিশিষ্ট পন্থায় বা পুরাণে না 
ধাকিলে সেই পছা বা পুবাণের পূর্ণতা হয় নম এই ধারণাতেই্ সেই গীতাগুলি 

* উপরি উক্ত অনেক গীতা :এবং ভগবদগীতা শ্রীযুক্ত হরি রঘুনাথ ভাগবত ডি পুনা 
হইত ধ্বাহির করিতেছেন । 
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' রচিত হইয়াছে । ভগবদ্্গীতায় যেরূপ ভগবান্ অজ্ঞুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়! 
জ্ঞানের উপদেশ শিয়াছেন, শিব-গীতা, দেবী-গীতা, গণেশ-গীতাতেও সেই প্রকার 
বর্ণনা আছে। শিবগীত। ঈশ্বরগীতা প্রন্ৃতির মধ্যে ভগবদ্গীতার অনেক শ্লোকই 
অক্ষরশঃ প্রনত্ত হইগ্লাছে। জ্ঞাননৃষ্টিতে দেখিলে, এই সকল গীতায় ভগবদ্গীতা 
হইতে কোন বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় না; বরঞ্চ, অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্মের মধ্যে মিলন 
সাধনে ভগবদ্গীতাক়্ যে একট! অপুর্ব নৈপুণ্য দেখ! যায়, সেরূপ নৈপুণ্য আর 
কোন গীতায় দেখিতে পাওয়৷ যাকস না । ভগবদ্গীতায় পাতগ্জল-যোগ বা হঠযোগ 
এবং কর্মত্যাগরূপ সন্গযাসের, যখোচিত বর্ণন না৷ দেখিয়া উহার পূর্ণতাসাধনের 
হিদাবে কুব্ণাজ্জুনের কথোপকথনচ্ছলে কোন ব্যক্তি পরে উত্তরগীত৷ রচনা 
করিয়াছেন । “অবধূত”, “অষ্টাবক্র" প্রভৃতি গীতা নিহক একদেশীয় _-সেগুলিতে 
কেবল সন্ন্যাসমার্গই প্রতিপাধিত হইয়াছে । যষগীতা, পাগুবগীতা কেবল ভক্তি- 
বিষয়ক সংক্ষিপ্ত স্তোত্রমাত্র । শিবগীতা, গণেশগীতা এবং ক্র্যযগীতা এ প্রকার 
নহে। ষর্দিও উহাদের মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের সম্মিলন সম্বন্ধে সযৌক্তিক সমর্থন আছে 
সত্য, তথাপি উহাদের মধ্যে যাহ। প্রতিপা্দিত হইয়াছে তাহার অনেকাংশ 
ভগবদগীতা হইতে গৃহীত, স্থুতরাং উহাতে কোন নৃতনত্ব £আছে বলিয়৷ মনে 
হয় না। এই সকল কারণে ভগবদ্গীতার গম্ভীর ও ব্যাপক তেজের সম্মুখে, 
পরবর্তীকালে রচিত এই সকল পৌরাণিক গীতা দাঁড়াইতে পারে নাই, বরঞ্চ 
এই সকল নকল গীতার কারণেই ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য অধিকতর ব্যক্ত ও 
স্থাপিত হইয়ীছে। এই কারণেই “গীতা” শব্দের অর্থে “ভগবদ্গীতাই” মুখারূপে 
প্রচলিত হইয়াছে । “অধ্যাত্মরামায়ণ” ও “যোগবাসিষ্ঠ” এই ছুই গ্রন্থ বিস্তৃত 
হইলেও উহ! ধে ভগবব্গীতা'র পরবর্তী: গ্রন্থ তাহ৷ উক্ত গ্রন্থ্ধপ্নের রচন! হইতেই 
স্পষ্ট প্রকাশ পায়। মাদ্রাজ অঞ্চলের “গুরুজ্ঞানবাসিষ্ঠ-তত্বপারায়ণ” কাহাবও 
কাহারও মতে অতীব প্রাচীন; কিন্তু আমাদের তাহা! মনে হয় না। তাহাতে 
যে ১০৮ উপনিষদের উল্লেখ আছে তাহাদের প্রাচীনত৷ পিদ্ধ হইতে পারে না। 
স্র্ধাীতায় বিশিষ্টাদ্বৈত মতেব উল্লেখ পাওয়। যায় (৩.৩) এবং কোন কোন 
স্থানের যুক্তিক্রমও যেন ভগবব্গীতা হইতে গৃহীত বণিয়৷ মনে হয়-€ ১৬৮ )। 
স্সতরাং এই গ্রন্থও বহু পরবর্তী কালে, এমন কি, শ্রীশঙ্করাচার্যেরও পরবস্তী 
কালে রচিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ অন্ুমান হয়। ও 

গীতা অনেকগুপি থাকিলেও ভগব্দ্গীতার শ্রেষ্ঠত্ব নির্তিবাঁদ বলিয়া এইরূপে- 
প্রতিপন্ন হওয়ায় উত্তরকালীন বৈপিক পণ্ডিতের অন্তান্তা গীতার প্রতি বেশী 
মনোযোগ না ধিষ্না কেবল এ ভগবর্গীতার পর্যালোচনা করিয়াই “তদস্তর্গত 
তাৎপঞ্য স্বকীয় ধর্মত্রাতার্দিগকে বলার সার্থকতু। আছে, এইরূপ বিবেচন৷ 
করিপ্নাছিলেন। গ্ররস্থের পর্যযালোচন! হই প্রকারে হইতে পারে; এক অস্তরঙ্গ- 
পর্যালোচনা, আর দ্বিতীয় বহিরঙ্গপর্ধযালোচনা। সমগ্র খ্রন্থ দেখিয়া তাহার . মন্ম, 
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রহস্য, মথিতার্থ ও প্রমেয় প্রভৃতি বাহির করার নাঁম অস্যরক্গপর্যযালোচন! । গ্রন্থ 
কোথায় রচিত হইয়াছে, কে রচনা করিয়াছে, তাহার ভাঁষ৷ কিরূপ-_-কাব্য- 
দৃষ্টিতে তাহাতে কতটা মাধুর্য ও প্রসাদগ্ডণ আছে, গ্রন্থের শব্দরচন! ব্যাকরণ- 
শুদ্ধ অথবা তাহাতে কতকগুলি আর্ধপ্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন্ কোন্ 
মতের, স্থলের কিংব! ব্যক্তির উল্লেখ আছে, এই সকল ধরিয়া ওগ্থের কা'লনির্ণ্র 
করা যাইতে পারে কি না, অথবা! ত্বৎকালীন সামাজিক অবস্থার কোন নির্ণয় 
হইতে পারে কি না, গ্রস্থান্তর্গত বিচার-আলোচনা স্বতন্ত্র বা অন্তের নিকট হইতে 
গৃহীত, যদি অপরের নিকটে গৃহীত হয় তবে কোথা হইতে কোন্টা৷ গৃহীত,”্এই 
সকল বাহ্াঙ্গের বিচার-আলোচনাকেই বহিরঙ্গপর্য্যালোচনা বলে। গীতা সম্বন্ধে 
যে সকল প্রাচীন পগ্ডিতদিগের ভবাষ্য.ও টীকা আছে, তাহার! বাহা বিষয়ের প্রতি 
বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। -কারণ, তাহাদের মতে ভগবদ্গীতার ন্যায় 
অলৌকিক গ্রন্থের পর্্যালোচন। করিবার সমস্ন এ সকল বহিরঙ্গের আলোচনা 
করা, আর কোন উত্তম পুষ্প পাইয়া! তাহার সুগন্ধ, সুন্দর বর্ণ ও সৌন্দর্যে 
কৌতুহলাক্রান্ত হইবার পরিবর্তে কেবল তাহার পাপড়ী গণনা করা অথব৷ 
মধুভরা মৌচাক হস্তে পাইয়া "তাহার কতগুলি মধুচ্ছিদ্র আছে তাহার অনুসন্ধান 
করা, উদ্ভনই সমান--কেবল বুথ। সময় ক্ষেপণ মাত্র! পরন্ত, এক্ষণে পাশ্চাত্য 
পণ্তিতর্দিগের অনুকরণে এদেশের আধুনিক বিদ্বানের! গীতার বাহ্াঙ্গেরই বিশেষ 
অন্থশীলন করিতেছেন । গীতার মধ্যে আর্বপ্রয়োগ সকল দেখিয়া এক ব্যক্তি 
এইন্প নিদ্ধীরণ করিয়াছেন যে, এই গ্রস্থ যিশুখুষ্ট জন্মিবার কয়েক শতাব্দী 
পুর্ধবে রচিত হইয়া থাকিবে । ইহা হইতে গীতার অন্তভূতি ভক্তিমার্গ তদুত্তর- 

, কালে প্রবর্তিত খুষ্টধর্্ম হইতে গৃহীত কি না এই সংশয় নির্মূল হইয় যায়। 
গীতার ষোড়শ অধ্যাপক ঘে নাস্তিক মতেগ্পী উল্লেখ আছে, তাহ! বোধ হয় বৌদ্ধ- 
ধর্ম হইবে এইরূপ কল্পনা করিয়া, অপর এক ব্যক্তি বুদ্ধানন্তর গীত! রচিত 

হইয়! থাকিবে, এইরূপ ৰলিয়াছেন। তৃতীয় আর এক ব্যক্তি এইরূপ বলেন যে, 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, 'বরহ্গন্ত্রপাদৈশ্চৈব' এই শ্লোকে ব্রন্গহুত্রের উল্লেখ থাকায় 
গীতা ব্রহ্গসত্রের পরে হইয়া থাকিবে । উল্টাপক্ষে একথাও কেহ কেহ বলেন 
ধে, ব্রন্মহত্রের অনেক স্থানে গীতার প্রমাণ মীমাংসারূপে গৃহীত হওয়াম্ম গীতা 
তদ্ত্বৰুকালীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। আরও কতকগুলি, 
লোক এইরূপ বলেন ধে, ভারতীয় যুদ্ধে রণভূমিত্ত উপর সাশত-শ্লোকী গীতা 
অজ্জুনকে রেলার অবকাশ্ৈ পাওয়া সম্ভব ছিল ন1। হ্যা, ইহ! সম্ভব হইতে পারে ধে, 
স্ধন তুমুল যুদ্ধ চণিতেছিল সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে দশ কুড়িটী শ্লোক এবং 
তাহার অর্থ বলি্বাছিলেন এবং এ সকল প্লোক বিস্তৃতভাবে *্সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে, 
ব্যাস শুককে, বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে, এবং পরে সত শৌনককে বলিয়াছিলেন) 
অথবা সর্ববশেষে ধ্বহা কর্তৃক মূলভারত “মহাভারতেঃ পক্ষিণত হয় তাহ! রুর্ভক 



৮. গীতারহস্য অথবা কর্দ্মযোগশাস্ত্র ৷ 

উহ! লিখিত হইয়। :থাকিবে । গীত্রাগ্রস্থের রচন। সম্বন্ধে মনের এইরূপ ধারণ! 
হইবার পর, গীতাসাগরে ডুব পিয়া গীতার মূল শ্লোক কেহ সাত, * কেহ 
আটাইপ, কেহ ছত্রিশ, কেহ বা একশত খু'জিপা বাহির করিযক়্াছেন। কেহ 
কেহ ইহাও বলেন যে, রূণভূমির উপর অজ্জুনকে গীতান্তভূতি ব্রহ্মজ্ঞান বলিবার 
কৌন প্রয়োজনই ছিল না ১ বেদা ন্তসন্বন্ধীয় এই উত্তম রা পরে কেহ মহাভারতের 
মধ্যে প্র্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন | বহিরঙ্গপ যিলোচনার এই সকল কথা যে সর্বথা 
নিরর্থক তাহা নহে। দৃষ্টান্তন্ব পে, উপরে কথিত ফুলের পাপড়ীর কথ 
কিংবা মৌচাকের ছিদ্রের কথা ধরা যাকৃ। বৃক্ষগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সমক্প 
অবশ্য তাহাদের ফুলের পাপড়ীরও বিচার নিশ্চয়ই করিতে হয়। সেইরূপ গণিতের 
সাহায্যে এক্ষণে প্রমাণিত হই-ছে যে, মধুর" পরিমাণ (ঘনফল ) কম হইবে না 
অথচ পরিবেষ্টনের পরিমাণ ( পৃষ্ঠফ ল ) বাহাতে খুব কম হইয়া মোমেব খরচ কম 
হয় এইরূপ, আকারের মধু ধারণ করিবার ছিদ্র মৌচাকে থাকে এবং তাহার দরুণ 
মৌন/ছিদিগের দৈহিক কারুকার্য পরিব্যক্ত হয় । এই প্রকারের উপযোগিতার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া! আমরা ও এই গ্রদ্থের পরিশিষ্টভ।গে গীভার বহিরঙ্গ পর্যালোচনা 
করিয়াছি এবং উহার মাহাজ্ম্য বিষয়ক সিদ্ধান্তের ও কিছু কিছু বিচার করিয়াছি । 
কিন্ত গ্রন্থের রহস্য ধিনি বুঝিতে চাভিবেন, বহিরঙ্গের প্রতি আনক্ত হওয়ায় তাহার 
কোন লাভ নাই । বাগদেবীর রহস্যজ্ঞ'ও তাহ।র বহিরঙ্গ-সেবক--এই উভয়ের 
ভেদ প্রর্ণশন করিয়া মুর/রি কৰি এক সরস দৃগ্ান্ত দিছেন। তিনি বলেন_- 

অন্বির্জ্বিত এব বানরভটেঃ কিং ত্বস্য গম্ভীরতাম্। 
আপাতালনিমগ্রপীবরতন্থুর্ভানাতি মস্থাচলঃ ॥ 

অর্থাৎ সমুদ্রের অগ।ধ গভীরত। জানিতে চাভিলে কাহাকে তাহা জিজ্ঞাস! 
করিবে? রামরাবণের দুদ্ধ প্রসঙ্গে শতশত সাহসী ও চপল বড় বড় বানরবীর 
অক্লেশে সমুদ্র লঙ্ঘন ক।রির। লঙ্কায় উপনীত হইয়।ছিল “সতা, কিন্তু তাহাদের 
করজন সমুদ্রের গভীরতার পরিচয় পাইয়/ছিল? 'সমুদ্রমস্থনের সমস্স 
দেবতারা বে প্রকাণ্ড পৰ্ধতকে মন্থনদণ্ড করিয়া” সমুদ্রতলে প্রেরণ ক রিয়া- 
ছিলেন এবং ঘষে পর্ধত সমুদ্রের নীচে পাতাল পর্যন্ত পৌছিয়াছিল, 
সেই মন্দরপর্বতই সমুদ্রের গভীরতা জানিতে সমর্থ হইক্সছিল। মুরারি 

* সম্ডুতি এক সপ্তশ্লোকণ গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে কেবল এই সাতটা গ্লোক আছে-_ 
(১) ও ইত্যেকাক্ষরং বর্ম ইত্যাদি (,গী. ৮.১৩): (২) শ্থ(নে হবীকেশ তব প্রকীত্যা ইত্যাদি 

(গী,৩১.৩৬)5 (৩) সব্বতঃ পাণিপাদং তত ইত্যাদি (শী ১৩১৩); (৪) কবিং পুরাপমনুশন 

মি ইত্যাদি (গীণ৮.৯); (৫) উর্ধমূল মধঃশাখং ইত্যাদি ( গী, ১৫.১): (৬) 
সর্ববস্য চ।হং হৃদি সম্রিবিষ্ট ইত্যদি (গী ১৫.১৫):; (৭) মন্সনাভব সগ্তক্রো ইত্যাদি (গা 
১৮,৬৫০) ॥ এই প্রকার আরে।অনেক সংক্ষিপ্ত গীতা অ।ছে। 



বিষয়প্রবেশ ৯ 

কবি এই যুক্তি অত্নারে গীতার রহন্য জনিতে হইলে, বে সকল পণ্ডিত 
ও অধচ্ধর্য গীতা।স'গর মন্থন করিনাছেন, তীাহ।পিগের গ্রন্থলমূহেরই প্রতি 
অগ্রনর হওরা উচিত। এই পণ্ডিতঘগুলীর মধ্যে মহাভারতকারই অগ্রগণ্য । 
অধিক কি, তিনি অধুন[তন প্রপিদ্ধ গীতার একপ্রকার রচয়িতা বলিলেও হয়। 
তাই সেই মহাভারভকারের মতে গীতার তাৎপর্য কি- প্রথমে তাহাই সংশ্ষেছে 
বলিতেছি। 

“ভগবদগীতা” কিংবা! “ভগবান কর্তৃক গীত উপনিষৎ এই নাম হইতেই, 
গীতাতে অঙ্জুনকে বে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহ। প্রধানতঃ ভাগবত ধর্শের 
উপদেশ, অর্শাৎ ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত ধঙ্মের উপদেশ, এইরূপ অনুমান হয়। 
কারণ, শ্রীকক্খের ভ্ীভগবান* এই নাম ভাগবত ধর্মেই প্রনত্ত হইয়া থাকে । 
এই উপদেশ কিছু নূতন নহে ; পুর্বে এই উপদেশই ভগবান কর্তৃক বিবস্বানকে, 
বিবন্বন কর্তৃক মন্তরকে এবং মন্ু কর্তৃক ইক্ষীকুকে বেওক্। হর, গীতার চতুর্ধ 
অধারের আরন্তেই (গী. ৪ অ. ১৩) এইরূপ বল। হইরাছে। মহাভারতের 
শ!প্তিপর্রেন শেবে নারারনীন ব। ভাগবত-ধর্মের বে সবিস্ত।র বিবৃতি আহে তাহাতে 
ব্রক্ষদেবের অনেক জন্মে অর্থাৎ কল্পলান্তরে, ভাগবত-ধর্মের পারম্পর্যয বর্ণন! 
করিণার পর, পরিশেষে ব্রদ্ধদেবের বর্তপান জন্মের অন্তভূতি ব্রেতাধুগে “এই ভাগ- 
বত ধর্ম বিবন্বান-সন্রইক,কুন্ন পরম্পরার প্রহ্থত হইর|হে” এইরূপ বঙ্গ হইপ্লাছে_ 

ত্রেতাধুগাদো চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদো। 
মন্থুশচ লোকভত্যর্থং চুতায়েক্ষাকবে দদৌ। 
ইক্ষাকুনা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ ॥ 

€( মভা, শা, ৩৪৮, ৫১১ ৫২)। 

. এই ছুই পরম্পরারই পরম্পর মিল *আছে (গীতা ৪. ১ এর উপরে আমার 
টাক। দেখ )। হুই ভিন্ন ধর্মের পারম্পর্ধ্য এক হইতে পারে ন।; তাই পারম্পর্যোর 
একের কারনে গীতা ধর্ম*ও ভাগবত-ধর্্ব বে এক তাহাই অহ্মান কর! সহজ হ্র।. 
কিন্ত এই বিবপ্পটা কেবল অস্নান অবলদ্ধন করিনাই আছে এবূপ নহে । নারা- 
যশীনু বা ভক্ঈগবত-ধর্ম্ের নিরূপণ বিষয়ে বৈপম্পান্নন জনমেজরকে বলিতেছেন-__ 

এবমেব মহান্ ধর্ঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তম । 
কথিতে। হরিগীতাস্ছ সমাসবিধিকল্লিতিঃ ॥ 

“হে নৃপশ্রেষ্ঠ জন্মেজন্প ! এই ভাগবত-ধর্্ম বৈধিযুক্ত ও লংক্ষিগু প্রণালীতে 
হরিগীতাতে অর্থাৎ ভগবুদূগীতাতে পুর্ববে তোমাকে বণিক্লাছি” ( মভা, শা, ৩৪৬. 

০৯০ )। ইহার পর এক অধ্যার ছাড়িয়া পরবর্তী অধ্যায়ে (মভা- শা. ৩৪৮.৯৮) 
নারায়ণীয় ধর্মের সম্বন্ধে আরও*ম্পই্রূপে বলা্হইক্সাছে _ 

সমুপোঢে বনীকেধু কুরুপাগুবয়োষূ্ধে 
অচ্ছুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবত। স্বয়ংএ 



১০ . শীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্তী । 

"কৌরব ও পাগুবদিগের যুদ্ধে উত্তয়পক্ষের সৈন্য সজ্জিত থাকিলে অঞ্জন 
যখন বিমনম্ক অর্থাৎ উদ্বিগ্ন হইলেন, তখন তাহাকে ভগবান্ স্বয়ং ডে উপদেশ 
দিরাছিলেন” । ইহা! হইতে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে 'হরিগীতা” 'ভগবদ্- 
গীতা”ই এই স্থানে বিবঙ্ষিত হইয়াছে । গুরুপরম্পরার এ্ক্য মাইর মনে 
রাখা উচিত যে, যে ভাগরতধর্্ম ব৷ নারায়ণীয় ধর্মের বিষয়ে ছুইবার বলা হইয়াছে, 
উহ্াই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় এবং উহাকেই “শাশ্বত” ও ধ্রকাস্তিক ধর্ম বলা 
হইয়াছে | ইহার বিচারকালে ছুই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে-__ 

নারায়ণপরো ধশ্মঃ পুনরাবৃত্তিহ্ুল ভঃ | 
প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধন্খে। নারায়ণাত্মকঃ ॥ শী. ৩৪৭. ৮০-১ 

“এই নাররায়ণীয় ধর্ম পুনর্জন্ম-নিবারক অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষপ্রদ এবং প্রবৃত্তিপরও 
বটে” । ইহার পর এই ধর্ম কিরূপে প্রবৃত্তিপর মহাভারতে তাহার পুনরায় ব্যাখ্য। 
করা হইয়াছে । সন্বাস গ্রহণ না করিয়া আমরণ চাতুর্কণ্যবিহিত নিষাম কর্মে 
রত থ/ক1-_-এই অর্থে প্রবৃত্তি শব্দ প্রসিদ্ধ আছে। তাই, গীতাতে 'অজ্ঞুনকে 
যে উপদেশ দেওয়৷ হইয়াছে তাহ! ভাগবত ধন্ধেরই উপদেশ, এবং উপরিউক্ত ধরব 
প্রবৃত্ভিপর হওয়া প্রযুক্ত &ঁ উপদেশ প্রবৃত্তিপর বলিয়াই যে মহাভারতকার বুঝিয়া- 
ছেন, তাহা ম্পঈ উপলব্ধি হয়। তথাপি বর্দি ইহা বলা যায় মেগীতাতে কেবল 
প্রবৃত্তিপর ন্ভাগবত “ধর্মই আছে তাহাও ঠিক হইবে না, কারণ বৈশম্পায়ন 
জনমেজয়কে পুনরায় বলিয়াছেন-__ 

যতীনাং চাপি যে ধর্ঃ স তে পূর্বম্ হুপোত্বম । 
কথিতো হরিগীতান্ু সমাসবিধিকল্লিতঃ ॥ 

প্যতির অর্থাৎ সন্গ্যাসীর নিবৃত্তিপর ধন্দনও, হে রাজন! তোমাকে পুত 
ভগবদগীতাতে বথাবিধি 'ও সংক্ষেপে বগিক্াছি*্। (মভা, শীং, ৩৪৮. ৫৩)। 
কিন্ত যদিও প্রবৃত্তিপর ধর্মের সঙ্গেই ঘতির নিবৃত্তিপর ধর্মও গীতাতে বল৷ হইয়াছে 
তথাপি মন্ুইক্ষাকু ইত্যাদি গীতাধর্ম্ের যে পারম্পর্যা গীঁতাতে প্রদত্ত হইয়াছে, 
ষতিধর্ম্ের সহিত তাহারু একেবারেই মিল হয় না) কেবল ভাগবত ধর্থেরই 
পারম্পর্যের সহিত তাহার মিল হয়। উপরিউক্ত বচন হইতে মহাভারতকারেরও 
এই অভিপ্রাম্ন বুঝা যাইতেছে যে, গীতাতে অজ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে 
তাহা মুখ্যরূপে মনু ইক্ষাকু ইত্যাদি পরম্পরার আগত প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধর্খেরই 
উপদেশ; এবং উহাতে আনুষপ্গি কক্রমে নিবৃত্তিপর যতিধর্শ্বের বর্ণনা করা হইয়াছে । 
মহাভারতের এই প্রবৃত্তিপর নারাক়ণীর ধর্ম এবং ভাগবত, পুরাণের ভাগবত ধর্ম 
মূলে যে একই, তাহ পৃথু, প্রিয়ব্রত, প্রহ্লাদ প্রতৃতি ভগবস্তক্তদিতের কথা, 
হইতে. এবং ভাগবতে বর্ণিত নিষ্কাম কর্মের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই. প্রতিপন্ন হয় 
( ভাগবত ৪. ২১. ৫১, ৫২ ) ৭. ১০. ২৩ও ১১, ৪.৬ দেখ )। কিন্ত ভাগবত ধর্দের 

কর্শপর ্রবৃত্বিতবের সমর্থন ভাগবতপুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য নে । এই সমর্থন 



বিষয়প্রবেশ । . ১১ 

মহাভারতে এবং বিশেষভাবে গীতাতে কর! হইয়াছে । কিন্ত এই সমর্থনের সমস 
ভাগবত ধর্মের ভক্তি-রহসা বথোচিত দেখাইতে ব্যাস ভুলিয়া গির়াছিলেন । এই 
কারণে ভাগবতের প্রথম অধ্যার়গুলিতে (ভাগ. ১. ৫, ১২) লিখিত হইয়াছে ষে, 
ভক্তি বিনা কেবল নিষ্াম কর্ম ব্যর্থ ইহা বিবেচন! করিয়া এবং ভারতের এই 
অভাব পুরণ করিবার জন্য তাগবত পুরাণ পরে রচিত হইয়াছে ইহাতেই ভাগবত 
পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাহা স্পষ্ট্ূপে উপলব্ধি হয়। সেই উদ্দেশ্য এই ধে, 
ভাগবতে অনেক প্রকারের হরিকথা বলিয়া ভাগবত ধর্মের ভগবস্তক্তিমাহাত্থ্য 
যেরূপ বিস্তাব্পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে, ভাগবত ধর্মের কর্মপর অঙ্গের আল্মেচন! 
সে প্রকার করা হয় নাই। অধিক কি,:ভাগবতকার ইহাই বলিতে চাহেন যে 
সনস্ত কর্্মযোগ ভক্তি বাতীত নিক্ষল (ভাগ ১. ৫. ৩৪)। তাই গীতার তাৎ- 
পর্য্য নির্ধারণে যে মহাভারতে গীতা উক্ত হইয়াছে তাহাতে নারাক্রণীয় উপাখ্যান 
যেমন উপযোগী দেখ বায়, ভাগবত পুরাণ ভাগবত ধর্মসন্বন্ধীয় হইলেও কেবল 
ভক্তিপ্রধান বলিফ্লা উহা! সেরূপ উপষোগী হইতে পারে না। আর, যদিৰা:উহার 
কোন উপযোগিতা স্বীকার করা যায়, তথাপি এ কথা আমাদের মনে বাখ৷ 
'আবশাক যে, ভারত ও ভাগবত এই ছুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য এবং রচনাকাল বিভিন্ন ৷ 
নিবৃন্তিশর ধতিধর্ম এবং প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধর্ম ইহাদের মূল স্বরূপ কি, ইহাদের 
এই ভেদ ঘটিবার কারণ কি, মূল ভাগবত ধর্ধের এই সময়ে কি তাবে ব্পাস্তর 
হইস়াছে ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার পরে করা যাইবে । 

ইহ! বুঝ! গিরাছে বে স্বরং মহাভারতকারের মতে গীতার তাৎপর্য্য ফি। 
এক্ষণে দেখিতে হইবে ষে, গীতার ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ গীতার কি 
তাৎপর্য স্থির করিক্কাছেন। এই ভাষ্য ও টীকাসমূহের মধ্যে আজকাল 

 শ্রীশঙ্করাচার্যের গীতা-ভাষ্য অতিপ্রধটীন বলিয়া সকলের স্বীকৃত। যদিও 
ইহার পুর্বে গীতার :অনেক ভাষা ও টীকা ষে হইয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। 
কিন্ত সে সফল টীকা এক্ষণে পাওয়া যায় না; এবং :সেই কারণে "জানিবার 
উপায় নাই যে, মহাভারতের রচনাকাল অবধি শাঙ্করাচার্যের আবির্ভাব পর্যন্ত 
গীতার অর্থ কি ভাবে করা: হইত। তথাপি শঙ্করভাষ্যেতেই এই প্রাচীন 

টাকাকারদিগের মতের যে উল্লেখ আছে ( গী, শাংভা. অ. ২ ও ৩ এর উপোদৃঘাত 
দেখ, তাহা হইতে স্পষ্টই :দেখিতে পাওয়! যায় যে, মহাভারতকারের ন্যায় 
আচার্ষ্যের পূর্ববর্তী টাকাকারের! গীতার অর্থ, জ্ঞান-কর্মম-সুমুচ্চযাত্মক বলি্নাই 
ধরিতেন, অর্থাৎ উহার এই প্রবৃত্তিপর অর্থ করা হইত যে,জ্ঞানী মন্ষ্বের 

আক্জান অস্থসারেই আমরণ স্বধর্শমীবিহিত কর্ম করা উচিত। কিন্তৃ*বুদিক 
কুন্মযোগের এই সিদ্ধান্ত প্রীশ্চঙ্করাচার্য্যের নিকট মান্য না হুওয়ায় তিনি তাহ 
খণ্ডন করিয়া নিজের মতে" গীতার তাৎপর্য্য বুঝাইবার অভিপ্রায়েই গীতা- 
'ভাখ্যি লিখিয়াছেন্র। তাহার ভাষ্যের আরস্ভের উপোদ্ঘাতে এই কথা, তিনি 



১২ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র । 

ম্পঃই বলিয়াছেন। “ভাষ্য শবের অর্থ ইহাই । “ভাষ্য” ও পটকা এই 
ছুই শন্দ অনেক সময়ে সমান অর্থে বাবহৃত হইয়া থাকে সভা; কিন্ত সাধারণতঃ 
পটীক।'তে মূল গ্রন্থের সরল অম্বন্ন করিয়৷ শবের অর্থ স্থুগন করা হয় । ভাষ্যকার 
এইটুকুতে সন্ত না হইয়া, নধব্যভাবে সমস্ত গ্রন্থের পর্যালোচনা করেন এবং 
তাহার মতে গ্রন্থের তাতপর্য্য কি ও তদনুসারে গ্রন্থের কিরূপ অর্থ করা হইবে, 
তাখাও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । গীতার শাঙ্কর-ভাষোর স্বরূপও এই প্রকার। 
কিন্ত গীতার তাংপর্য্যবিচারে আচার্য্য বে ভেদ করিয়াছেন তাহার বীজ- 
সুত্রটর প্রতি লক্ষ্য করিবার পুর্বে প্রাচীন ইতিহাস এখানে একটু বদা 
আবশ্যক । বৈদিক ধর্ম কেবল তান্ত্রিক ধর্ম নহে; উহাতে বে গু়তত্ব আছে, 
তাহার হুক বিচার প্রাচীন কালেই উপনিষদসমূহের ভিতরেই হইয়া 
গিপ্লাছিল। কিন্তু এই সকল উপনিষন্ ভিন্ন ভিন্ন বি কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সমরে 

রচিত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিচার বিভিন্নতাও আপিয়া পড়িরাছে। এই 
সকল বিচার-বিরোধ বিটাইবার জনাই বাদরায়ণ আচার্যধা নিজ বেদা্তস্যত্রে 
সনন্ত উপনিবদেরই একবাকাত| 'প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং এই কারণে 
বোস্তহনও উপশনিধালনূহকে প্রান বালিক। ধরিন। থাকেন। এই বেদান্ত 
স্যত্রের অনা নান হইতেছে 'ব্রন্গঙ্ত্র', বা শারীরক সুত্র | তথাপি বৈপিকধর্মান্তর্গত 
তবস্তানের পুর্ন বিচার এই টুকুতেই হইতে পারে না। কারণ, উপনিয়দের 
উপদিই্ জ্ঞান প্রায়ই বৈবাগাপর অর্থাৎ নিবৃত্তিপর ; এবং উপনিষদের 'এক- 
বাকাত।:সম্প।দন করিবার জন্যই বেদান্তস্ত্র রচিত হওয়ায়, উহাতে কোথাও 
প্রবৃত্তিপার্গের সবিস্তার বিচার করা হয় নাই। তাই, প্রবুত্তিস।প্রতিপাদক 
ভগবর্নীতা বৈদিক ধর্মতত্বজ্ঞানের এই অভাব যখন সর্বপ্রথম পুর্ণ করিলেন, 
তখন উপনিবদ্ ও বেনান্তহ্থত্রের অন্তনিষ্কিত তত্বক্জানের পূর্ণতাসম্পাদক গ্রন্থ 
ভগবন্গীত। -এই হিদাবেই উহাদের সহিত সমানরূপে সর্বনান্য ও প্রমাণভূত 
হইল। এবং'পরিশাদে উপনিব?, বেনান্তঙ্ছত্র :ও ভগবদ্গীতা এই তিন গ্রন্থ 
“প্র হানত্রনী” এই নাৰ প্রাপ্ত হইল.। প্প্রহানত্ররী”্র অর্ম এই নে উহাতে বৈদিক 
ধর্মের আধারভূত তিন মুখ্য বা স্তম্ত গ্রন্থ আছে, থে গ্রন্থগুলিতে তনিবৃত্তি ও 
প্রত্ত্তি এই ছুই মার্গেরই যখাপন্ধতি তান্তিক বিচার করা হইয়াছে । এইরূপে; 
প্রাস্থানত্রয়ীতে ভগবন্গীতাঁর সমাবেশ এবং প্রস্থানত্ররীর সাম্রাজ্য “অধিকাধিক 
বিদ্বৃত হইবর পর, রে ধর্মনত ব। সম্প্রদার এই তিন গ্রন্থকে অবলম্বন করিত না, 
কিছব। এই তিন মধো বাহ।র সাবেশ হইতে পারিত না, দেই মত ও সম্প্র- 
দ্বারকে বৈশিক ধর্মের লোকেরা গৌণ মনে করিয়া অগ্রাহা' করিতে লাগিল।, 
ইহার পরি।ন হইল, এই তে, আৰ, বিশিষ্টান্বৈহ, ব্ৈত, শুল্কাদ্বৈত গ্রত্থতি 
এবং তাবনখিত সবান বা ভক্রিো নক বৈটিক ধর্ম চোবে সম্রাার বৌদ্ধধন্থেত 

. পতনের পর হিদুযানে প্রমিত হইবাছে, উহপের প্রতিক সশ্রারেহ গবর্তক 
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আচার্ধ্যেরা প্রস্থানত্র়ীর তিন ভাগের উপরেই (ভগবদ্গীতাসহ ) ভাষ্য লিখি- 
যাছেন। তাহাদের ভাষ্য লিখিবার প্রয়োজন ছিল এই যে, তাহারা দেখাইতে 
চাহেন বে এই সকল স শ্রদায়:বাহির হইবার পুর্কেই যে তিন ধর্মগ্রন্থ প্রামাণিক 

' গ্রহ বলিয়! স্বীকৃত হইত, সেই তিন গ্রস্থেরই :উপর তাহাদের নিজের নিজের 
সম্প্রদায় দাড়াইয়। আছে, অপর সম্প্রদায় এ সকল গ্রস্থকে মানিয়৷ চলেন না। 
এরূপ করিবার কারন এই বে, যর্ণি কোন আচার্য্য ইহ! স্বীকার করেন বে অর্ন 
সম্প্রন/য়ও প্রামাণিক ধর্মবগ্রন্থের উপর সংপ্রতিষ্ঠিত, তবে তাহার নিজ সম্প্রদায়ের 
নাহাম্মের কতকট। লাঘব হয়; এবং এরূপ মাহাজ্বের লাঘব কর! কোন 
সম্প্রদায়েরই অভীষ্ট নহে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে গ্রস্থানত্রয় সম্বন্ধে ভাষ্য লিখি- 
বার এই প্রথ৷ আরম্ত হইলে, বিভিন্ন পণ্ডিত নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ভাষ্যের 
উপরেই নিজ নিজ টাক। লিখিয়া গীতার্থ প্রতিপাদন করিতে আর্ত করিলেন, 
এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ সাশ্রদায়িক টাকাই অধিক মান্য 
হইয়া পড়িল। গীতা সম্বন্ধে এক্ষণে বে সকল ভাষ্য কিংবা টাকা পাওয়া 
যায়, তাহাদের প্রায় সকলগুলিই এই প্রকার বিভিন্ন সাম্ঞরণায়িক আচার্য | 
পণ্ডিতের রচিত। ইহার পরিণাস্ু হইয়াছে এই বে, মূল ভগবদ্গীতাতে একই অর্থ 
সহজভাবে প্রতিপাপিত হইলেও, এ গীতাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমর্থক বলিয় 
উপলব্ধ হর। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সপ্প্রদায়ই প্রাচীনতম 
সম্প্রদায় এবং তত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে এ সন্প্রদায়ই হিন্দুস্থানে মান্যতম হইয়াছে। 
নত শঙ্করাচার্য্য ৭১০ শ্ালিবাহন শকে (৮৪৫ সম্বং.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২ 
বংসরে তিনি গুহ।-প্রবেশ করেন (৭১০-৭৪২), * বর্তমানে ইহা নির্ধারিত 
হইরাছে। শ্রীগঞ্কর।চার্ধ্য. একজন অলৌকিক .জ্ঞানী পক্ষ ছিলেন । তিনি 
ত্বকীয় দিব্য শক্তির দ্বারা সেই সময় চতুঙ্গীকে ব্যাপ্ত জৈন ও বৌদ্ধ মতের খণ্ডন 
কিয়া অদ্বৈতমত স্থাপন করিলেন; এবং তিনি শ্রতি-স্থতিবিহিত বৈদিক ধর্মের 
২রক্ষণার্থ ভারতবর্ষের চারিদিকে চারি মঠ দীড় করাইয়। নিবৃত্তিপর বৈদিক 

সন্নান ধর্ম ব| সম্প্রদায় কলিষুগে পুনঃপ্রবন্তিত করিলেন, একথা সর্ব 
বিশ্রুত। €র কোন সম্প্রদাঞ্নকেই ধর ন। কেন, স্বভাবতই তাহার ছুই ভাগ 
আছে -প্রথন, তন্বক্ঞানের ভাগ; বিতীয়, আচরণের ভাগ। প্রথম ভাগে জড় 
্রহ্ধাণ্ডের বিচারের দ্বারা পরমেশ্বরের . স্বরূপ নিম্ন পূর্বক শান্ত্ররীতি-অনুসারে 
নোক্ষদ্বন্ধীয় সিন্ধান্তও নির্ণয় কর! হয়; এবং দ্বিতীয় ভাগে; এ নোক্ষলাভের 
সাধন বা উপায় কি অর্ধাং এই জগতে মনুষ্য ফ্ষিরূপ আচরণ করিবে, তাহার 
নিরূপণ করা হই থাতকি। তম্মধ্যে প্রথন অর্থাৎ তাত্বিক দৃষ্টিতে দেখিলে, 
শীপ্করাচার্য্যের কথাটি ট এই দ্র, (১) আম্ছি তুমি, কিংবা মূন্ুষ্যের ক্ষুর্গোচর_ 

'* আমাদের মতে, শঙ্করাচার্টেগ্ব কাল আরও ১. বংসর পিহাইর। দেওয়া আবশ্যক । 
পরিলিঃ তাগে তাহারু প্রমাণাদি ভ্রষ্টব্য। 
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দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ স্যষ্টির অন্তর্গত পদার্থ সমূহের নানাত্ব আসলে সত্য নহে। 
একই শুদ্ধ ও নিতা পরবঙ্ধ এই সমস্ত ভরিয়। আছেন, এবং তাহার মায়াতে 
মনুষ্যের ইন্ছ্রিয়সমক্ষে নানাত্ব অবভাসিত হয়। (২) মন্তুষ্যের আত্মাও মূলত 
পরব্রহ্মরূপই ; এবং (৩) আত্মা ও পরত্রদ্ধের একতার পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ অন্ধ 
ভবাত্বক উপলব্ধি না হইলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ 
বলৈ। ইহার তাংপর্ধ্য এই ষে, একমাত্র শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত পরব্রহ্ম ব্যতীত 
অপর কোন স্বতন্ত্র ও সত্য বস্ত নাই ; যে নানাত্ব চোখে দেখা যায় তাহা মানবী 
দৃষ্টির ভ্রম বা মায়িক উপাধিমূলক' অবভাস মাত্র । মায়াও সত্য বস্তু বাস্বতন্থ 
বস্ত্র নহে; উহাও মিথা!। এই সিদ্ধান্তের এইরূপ তাৎপর্য । কেবল তত্বজ্ঞানের 
বিচার করিতে হইলে শাঙ্করমতের ইহা অপেক্ষা অধিক আলোচনা করা আবশ্যক 
হয় না। কিন্তু শাঙ্কারসম্প্রদায়ের ইহাতেই পূর্ণতা হয় না। অদ্বৈত তবজ্ঞানের 
সঙ্গে শাস্করসম্প্রদায়ের আর এক সিদ্ধান্ত আছে, যাহ! আচারপৃষ্টিতে প্রথমের 
সহিত সমান মাহাত্মযবিশিষ্ট । তাহার তাৎপর্য এই যে, যদিও চিত্তশুদ্ধি হইলে পর 
্হ্গাত্মৈকাঙ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য স্ৃতিগ্রস্থাদির উক্তি 
অন্ুুসারে গৃহস্থাশ্রমের কর্ম সকল কর। অত্যন্ত আবশ্যক, তথাপি এই সকল কর্মের 
অচরণ চিরকাল কর্তবা নহে, কারণ পরিশেষে সকল কর্ম ছাড়িয়া দিয়া সন্না।স 
গ্রহণ বাতত “মাক্ষলাভ হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, কর্ম ও জ্ঞান, ' 
অন্ধকার ও আলোকের ন্যার পরম্পর বিরোধী হওয়া প্রযুক্ত, সমস্ত বাসন! ও কর্ম 
পরিত্যাগ ব্যতীত ব্রন্মক্জানের পূর্ণতাই হয় না। পরিশেষে সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া 
ভ্তানেতেই মগ্ন থাক৷ হম্ন বলিয়া, এই সিদ্ধান্তকে 'নিবৃত্তিমার্গ” 'সন্যাসনিষ্ঠা বা 
ভ্ঞাননিষ্ঠঠ বল! হয়। উপনিষদ ও ব্রন্গস্থত্রের উপর যে শাঙ্করভাব্য আছে 
তাহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে ষে এ উভয়ে শুধু অর্থৈতজ্ঞানই আছে এরূপ " 
নহে, সন্গ্যাসমার্গও 'আছে অর্থাৎ শাঙ্করসম্প্রদায়ের উপরি-উক্ত ছুই ভাগেরই 
উপদেশ আছে। গীতার উপর ষে শ্রাঙ্করভাষ্য আছে তাহাতে নিরূপিত 
হইয়াছে যে ভগবদগীতারও তাৎপর্য্য তাহাই (গী, শাংভা, উপোদ্ঘাত ও ব্রহ্ধন্থ, 
শাংভা, ২.১. ১৪ দেখ )। ইহার প্রমাণ শ্বরূপে গীতার কোন কোন বাক্যও 
প্রদত্ত হইয়াছে, বথা-_“জ্ঞানাগ্িঃ সর্ধকর্াণি ভন্মসাৎ কুরুতে*_জ্ঞান্ূপ 
অগ্নিতে সকল কর্ম তন্ম হইয়া যায় ( গী. ৪. ৩৭), “সর্বকর্মমাখিলং* পার্থ ্ তানে 
পরিদমাপাতে”_ _জ্ঞানেতেই সর্বকৃর্মের পরিসমাপ্তি হয় (গী. ৪. ৩৩)। সারকথ 
এই যে, বৌদ্ধধর্মের পতনের পর, প্রাচীন বৈদিক ধর্মের মধ্যে সূর্বশ্রেষঠ স্থির 
করিত “্শঙ্করাচার্য্য যে বিশিষ্ট মার্গের স্থাপনা করিয়াছেন, গীতার" তাৎপর্ধয 
তাহারই অনুকুল ১. পূর্ধ্ব চীকাকারদিতগর কথাপ্রমাণে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় 
গীতার প্রতিপাদ্য নহে, প্রত্যুত-কর্্মই |ুজ্ঞানপ্রাপ্তির গৌণ সাধন এবং সর্বকর্ 
সন্ন্যাসপূর্ববক জ্ঞানেতেই মোক্ষ লাভ হয়, শান্করসম্পরদায়ের এই ফ্িদ্ধান্তই গীতাঁতে . 



বিষয়প্রবৈশ | ১৫ 

উপদিষ্ট হইয়াছে__ইহা৷ দেখাইবার জন্যই শাঙ্করভাব্য লিখিত হইন্াছে। শঙ্করা- 
চা্যের পূর্বে ষদি সন্ন্যাসপর কোন টীকা লিখিত হইয়া! থাকে, তাহ! এক্ষণে 
পাওয়া যায় না। এইজন্য গীতার প্রবৃত্তিপর রূপটি উঠাইয়া দিয়া নিবৃত্তিপর 

সাম্প্রদায়িক রূপ প্রদান কর!-_উক্ত ভাষ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এইর্প বলা 
বাইতে পারে। শ্ত্রীশঙ্করাচার্য্যের পরে তাহার সম্প্রদায়ের অনুযায়ী, মধুস্দনাদি 
যে সকল অনেক টীকাকার হইফ়়াছেন, তাহারা :এই বিষয়ে অনেকটা শক্করাঁ- 
চাধ্যেরই অন্গুকরণ করিয়াছেন । "ইহার পরে, এক অদ্ভুত বিচার উঠিয়াছে ষে, 
অদ্বৈতমতের মৃলীভূত মহাবাক্যসমূহের মধো “তত্বমসি”_[ সেই (পরব্রহ্ম ) ভুমি 
( শ্বেতকেতু ) ] ছান্দোগ্যোপনিষদের এই মহাবাক্য গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
বিবৃত হইক্লাছে। কিন্ত এই মহাঁবাক্যের পদদকলের ক্রম বদলাইয়া প্রথমে 
দত্বং" ও তাহীর পর “তং” এবং পরে"“অসি”” এই পদগুলিকে লইয়া, এই নূতন 
ক্রম অনুসারে প্রতোক' পদের উপর গীতার আরম্ভ হইতে ছয় ছয় অধ্যায়, গ্রীভগ- 
বান অপক্ষপাতে সমান সমান বাটিয়া দিয়াছেন । গীতা সম্বন্ধ পৈশাচ ভাষ্য কোন 
সম্প্রদায়েরই নহে, উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ধ এবং হনুমান অর্থাৎ মারুতি কর্তৃক লিখিত 
এইরূপ কাহারো কাহারো ধারপ্র। । কিন্তু আপল কথা তাহা নহে। ভাগবতের 
টাকাকার হনুমান পণ্ডিত এই ভাষ্য রচনা করেন এবং উহা! সন্গ্যাস মার্গের ৷ ইহার 
কয়েক, স্থানে শাঙ্কর ভাষোরই অর্থ শব্ধশ প্রদত্ত হইয়াছে । সেইরূপ, পূর্বে ও 
অধুনা, মারাঠীতে গীতার বে ভাষান্তর কিংবা আলোচনাদি প্রকাশিত হইয়াছে 
সে সমস্ত প্রায়ই শাঙ্কর ভাষানুষায়ী। অধ্যাপক মোক্ষমূলর কর্তৃক প্রকাশিত 
"প্রাচ্যধন্মপুস্তক-মালায়” পরলোকগত কাশীনাথ পন্ত তৈলঙ্গকৃত ভগবদশগীতার 
ইংরেজি অনুবাদ আছে। তাহার প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে যে, এই 
অন্ুবাদ্দে অনেকটা শঙ্করাচাধ্য ও শাঙ্কর সম্প্রদার়ী টীকাকারদিগের অনুসরণ 
কর! হইয়াছে । 

গীতা গু প্রস্থানব্রসীব্র অন্তভূতি অন্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক 
ভাষ্য লিখিবার রীতি প্রচলিত হইলে পর, অন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও শ্রর্ূপ 
অনুকরণ আরম্ভ হইল। মায়াবাদ, অদ্বৈত ও সন্গ্যাস প্রতিপাদনকারী শাঙ্র- 
সম্প্রদায়ের প্রায় সা্ধ ছুই শত বংসর পরে, জ্রীরামানুজাচারধ্য জন্ম শক ৯৩৮, সম্বৎ 
১৭৩) বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিলেন । নিজ সম্প্রদায় পুষ্ট করিবার 
উদ্দেগে শঙ্করাচার্ধ্যের ন্যার রামানুচার্যযও প্রস্থানত্রয়ীর উপর. ( সুতরাং ত্স্তর্গত 
গীতারও উপর) স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। “এই সম্প্রদায়ের মত এই ফ্বে, 

/ জীপকরাচৰর্যের মায়া-মিধ্যাত্ববাদ ও অধৈত সিদ্ধান্ত এ ছুইটা সত্য নহে » জীব, 
জগৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ব ভিন্ন হইলেও,ঞজ্ীব ( চিৎ) ও , জগত (অচিৎ) 
এই ছইটী একই ঈশ্বরের শরীর ) স্ৃতরাং চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট ঈশ্বর একই এবং 
ঈশ্-শরী রাস্ততূতি এই সুশ্্স চিৎঅচিৎ হইতেই পরে স্থুল, চিৎ ও স্থুল অচিৎ 
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বা অনেক জীব ও জগৎ উৎপন্ন হয় । এই মতই উপনিষদ, ব্রহ্ধনুত্র ও গীতাতে 
প্রতিপাধিত হইয়াছে, তব্বজ্ঞ।নদৃষ্টিতে ইহাই রাণাহজাচার্যের অভিপ্রায় । 
(গী, রা, ভা, ২. ১২১ ১৩,২)। ইহারই গ্রস্থসমৃহের কারণে ভাগবত 
ধর্মের নধ্যে বিণিষ্টাদ্বৈত মত প্রবেশলাভ করিয়াছে, একথা বলিলে অত্রাক্তি 
হইবে না। কারণ, ইহার পুর্বে মহাভারত ও গীতাতে ভাগবত ধন্মের যে 
ধর্ণন। বেখ। যায়, তাহাতে অদ্বৈতবদই স্বাকৃত দৃষ্টবয়। রামানুজাচার্ধ্য ভাগবত- 
ধর্মমবনহ্বী থাক। প্রবুক্ত, গাঁতাতে প্রবৃত্তিপর কম্মবোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে__ 
এই, কথ।ই প্ররুতপক্গে তাহ।র মনে হওয়া! উচিত ছিল । কিন্তু রানানুজাচার্যের 
সসয়ে মূল ভাগবত ধর্মের অন্তভূতি কর্ম্মধোগ অনেকটা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল 
এবং তিনি তব্জ্তাননৃষ্টিতে বিণিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নৈতিক আচরণপৃষ্টিতে ভক্তিতত্ব 
প্রাপ্ত হইম়াছিলেন। এই সকল কারণে গীতাতে জ্ঞান কম্ম ও ভক্তি এই 
তিনই বর্ণত হইলেও তত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বত ও আচারদৃষ্টিতে বাজুদেব- 
ভক্তিই গীতার সারতত্ব ; কর্মনিঠা কেন স্বতন্থ বস্ত্র নহে, জ্ঞাননিষ্ঠার উৎপাদক 
মাত্র ইহাই রাসচুঞ্জচার্যয পিস্ধাস্ত করিয়াছেন (গী, রাংভা, ১৮, ১ ও ৩, ১ 
দেখ)। অদ্ৰত জ্ঞ/নের স্থানে বিশিইদ্বৈত এবং সন্গ।সের স্থানে ভক্তি-- 
ষিও রাসানুজাচর্ধ্য শাঙ্করনশ্রনায় হইতে এইরূপ প্রভেন করিক়াছেন, তথাপি 
তিনি অচ্/নৃষ্টতত ভক্তিই খেব-কর্তব বলির! স্বীকার করার, বর্ণ শ্রমবিহিত 
সাংসারিক কর্ম আমরণ সম্পাদন কর।--তাহার মতে গৌণ হইয়াছে । এবং 
সেইজগ্ত গীতার রামান্ুজীর তাৎপর্য ও একপ্রকার কর্ম-সন্্য/সপরই বল! যাইতে 
পারে। কারণ, কর্মের দ্বার। চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে পর, চতুর্থাশ্রম 
গ্রহণ করির! ব্রঙ্গচিস্তাঁতে নিমগ্ন থাকা অথবা প্রেমযোগে অপরিসীম বাস্থদেব- 
তক্তিতে ডুবিয়া! থাক!-_-এই ছুই মার্গই দ্কর্যে[গবৃষ্টিতে একই--উভরই নিবৃত্তি- 
পর। রামান্থুজাচার্য্যে পরবর্তী সম্প্রদারের উপরেও এই আপত্তি হইতে পারে। 
মায়ামিথ্যাতকবাদ অসত্য এবং বাস্থদেবভক্তিই প্রকুত . মোক্ষসাধক, রামান্ুজ- 
সম্প্রদরের পরে এই নতপ্রচারক এক তৃতীয় সম্প্রদায় 'আবিস্তি হইয়াছিল। 
এই স্প্রদায়ের মত এই যে, পরব্রন্ম ও জীব কিয়দংশে এক ও কিয়ঘংশে ভিন্ন, 
ইহু। স্বীকার করা গরম্পরবিরুদ্ধ ও.অস্বদ্ধ'। এইজন্য উভয়ই সতত ভিন্ন এই- 
রূপ স্বীকার করিতেই হর) পূর্ণরূপে 'কিংবা অংশতও উহাদৈর মধ্যে প্রক্য 
থাকিতে পারে ন| 1. এই তৃতীয় সম্প্রদায়কে “ঘ্বৈতী সম্প্রদায়” বল! হয়।” এই 
স্প্রদায়ের লোকর্দিগের মতে ইহ।র প্রবর্তক শ্ীনধব|চার্যয (জীন আনন্বতীর্ঘ )। 
ইনি ১৯২০ শকে (১২৫৫ সম্বতে সমাধিস্থ হইয়াছেন এঁবং তখন তাহার বরসূ, 
৩৯ বংসর ছিল। . কিন্ত ডাক্তার ভগু।রকর “বৈষ্চব, শৈব ও অন্ত পন্থী” নামে 
বে ইংরার্জী গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহীতে (৫৯ পৃঃ) তিন শিলা- 
লেখাধি প্রমাণের বধ, মধব|চার্্যের কাল ১১১৯ হইতে ১৯৯৮ শক পরাস্ত 
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( ১২৫৪-১৩৩৩ স্ধৎ) নির্ধারিত করিয়াছেন । শ্রীদধবচার়্্যের প্রস্থান ত্রয়ী সন্বন্ধে-- 
ুতরাং গীতাসম্বন্ধেও_যে ভাষ্য আছে তাহাতে এই সমস্ত গ্রন্থ দ্বৈতমতেরই 

, প্রতিপাদক-_ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। তাহার গীতা-ভাষ্যে তিনি এইরূপ 
বলেন বে, নিফান কর্মের মাহাত্ম্য দিও গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি সেই 
নিক্ধান কর্ম সাধনমাত্র, ভক্তিই চরম নিষ্ঠা। ভক্তি সিদ্ধ হইলে পর, কর্ম ক্ষিছু 
করিলে ব! ন! করিলে, তাহাতে কিছু আসিয়া যার না। প্ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগ£৮-" 
পরনেখরের ধ্যান বা! ভক্তি অপেক্ষ। কর্মকলভ্যাগ ব। নিষ্ষাম কর্ম শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি 
কতকগুলি গীভাবচন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ; কিন্ত গীতার মাধ্বভাষ্যে লিখিত 
হইরাছে বে, প্র সকল বচন অক্ষরশঃ সত্য বলিয়। ধরিবার পরিবর্তে অর্থবাদীআ্মক 
বলিম্না বুঝিতে হইবে (গী, মা ভা, ১২. ১৩)। চতুর্থ সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্ধ্য 
প্রবর্তিত (জন্মশক ১৪০১, সম্বৎ ১৫৩৬)। রামান্জ ও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের ন্যায় 
এই জন্দ্রনায়ও বৈষ্ণবপন্থী। কিন্তজীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের 
মনত বিশিষ্টাদৈত কিংব। দ্বৈত মত হইতে স্বতন্ত্র । মায়াবিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ 
জীব "ও পরব্রন্দ একই, দুই নহে, এই সম্প্রদায় ইহা হ্বীকার করেন॥। এই 
জন্যই এই মতকে “শুদ্ধাদবৈত” বলে । এই সম্প্রণাঁর শ্রীশঙ্করাচাধ্যের ন্যায় জীব 
ও ব্রহ্গ এক বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহারা বলেন যে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গের 
ন্যা্ন "জীব ঈশ্বরের অংশনাত্র ; মারাত্বক জগৎ মিথ্যা নহে, মায়াও ঈশ্বরের 
ইচ্ছার ঈশ্বর হইতে বিভক্ত এক শক্তি, এবং মাম্নীপরতন্ত্র জীবের নোক্ষজ্ঞান 
ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষের মুখ্য 
সাধন। এই সিদ্ধান্তের কারণেই শাঙ্কর-সন্প্রদায় হইতেও এই সম্প্রদায় ভিন্ন 

* হইয়াছে। এই নার্গের লোকেরা পরয্নেশ্বরের এই অন্ুগ্রহকে "পুষ্টি, পোষণ” 
নামেও অভিহিত করেন, তাই এই জন্প্রদায়কে পপুষ্টিমাঞ্গ”গও বলা হইয়া 
থাকে । এই সম্প্রদায়ের তত্বপীপিকার্দি গীতাসম্বন্বীয্ যে লকল গ্রন্থ আছে, তাহাতে 
এইরূপ নিপ্ধারিত হইয়ার্ছি যে, ভগবান অজ্জুনকে সাংখ্যজ্ঞান ও:কন্শমষোগের কথা 
প্রথমে বলিয়! শেষে ভক্তি-অমৃত পান করাইয়া কৃতকৃত্য করিয়াছেন ; সেই কারণে 
ভঙ্গবং-ভক্তি এবং বিশেষভাবে নিবৃত্তিপর পুষ্টমার্গার ভক্তিই সমস্ত গীতার মুখ্য 
তাৎপর্য্য। কু।রণ এই বে, ভগবান গীতার শেষে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, "সর্ক-, 
ধন্মা পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” (গী, ১৮" ৬৬ )--সকল ধর্্স ত্যাগ করিয়া 
একমাত্র আমারই শরণ লও । উপরি উক্ত সম্প্রদয়সমূহের অতিরিক্ত নিম্বার্কে্ও 
লাধাকষ্ণতৈক্তিপর আঙ্* এক বৈষ্ণব-সন্প্রদায় আছে। এই আচার্য, রুমান্থজা- 

* পটার্যের পর ও মাধবাচার্য্ের পুর্বে, আন্ুমুনিক ১০৮৪ শকে (১২১৯ স্বং) 
আবিষ্ুতি হইয়াছিলেন, ডাক্তটর ভাগ্ডারকর এইরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন। জীব, 
অগুৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নিশ্বার্কাচার্য্যের মত এই যে, এই.তিন ভিন্ন হইলেও, জীব ও 

' জগতের ব্যাপার £9 অস্তিত্ব স্বতন্ত্র না! হইয়! উহা ঈশ্বরে ইচ্ছাকে অবলম্বন" করিয়া 
০. 



১৮ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্ী। 

আছে এবং মূল পরমেশ্বরের মধ্যেই জীব ও জগতের সুস্মতত্ব অন্তভূতি রহিয়াছে । 
এই মত সি করিবার জন্য নিথ্বার্ক বেদান্তহ্ত্র সম্বন্ধে এক স্বতণ্ব ভাষ্য লিখিকা- 
ছেন। এই সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য গীতার তত্বপ্রকাশিকা” নামে এক 
টীকা লিখিয়! তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, প্রক্কত গীতার্থ এই সম্প্রদায়ের অনুকূল । 
রমান্ুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত হইতে এই সম্প্রদায়ের ভেদ প্রদর্শনার্থ ইহাকে 
দ্বৈতা্বৈতী+ সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে । ইহ স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে এই সকল 
ভিন ভিন্ন সম্প্রদায় শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের মায়াবাদ স্বীকার না করিয়াই প্রবর্তিত 
হইয়াছিল; কারণ, চক্ষুগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বস্তুকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে ব্যক্তের 
উপাসন। অর্থাৎ ভক্তি নিরাধার বা কিয়দংশে মিথ্যাও হইনা! যায়। কিন্তু ভক্তিবাদ 
স্থাপন করিবার জন্য অদ্বৈত ও মার়াবাদ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতেই হইবে এমন 
কোনই কথা নাই। মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও মহারাষ্ট্র 
দের্শীয় এবং অন্যান্য সাধু-সন্তেরা ভক্তির সমর্থন করিয়াছেন। অতএব এই পঞ্চ 
শ্রীশক্করাচার্য্যের পুর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে এইরূপ অনুমান হয়। অদ্বৈত, 
নায়া-মিথ্যাত্ববাদ ও কর্মত্যাগের আবশ্যকৃতা, এই সকল শাঙ্করসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, 
উক্ত পন্থাতে ও গৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু এই পন্থার ইহাও মত যে, ব্রহ্গাত্বৈক্য- 
রূপ মোক্ষপ্রাপ্তির সর্ধাপেক্ষ! স্থগম সাধন হইতেছে ভক্তি । “তুজ হ্বাবা আহে 
দেব। তরি হা সুলভ উপায়” (ভুকা, গা, ৩০০২-২) অর্থাৎ তোমার যদি 
দেবতা হইতে হয়, ইহাই তাহার সুলভ উপার। তুকারাম বাবাজীর কথা অন্ধ 
সারে এই পন্থাবলম্বীর ইহাই উপদেশ । গীতাতেও ভগবান প্রথমে এই কার্ণ 
বলিয়াছেন যে, “ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্” (গী" ১২" ৫) অর্থাৎ 
অবা্ত ব্রন্মের প্রতি চিত্তকে আসক্ত করা অধিক ক্লেশকর। পরে, অজ্ঞুনকে 
এই উপদেশ দিয়াছেন যে, “ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়া (গী" ১২২০) অর্থাৎ 
আমার ভক্তই আমার অন্তীধ প্রি । অভএব ইহাই প্রকট হইতেছে, বে, অদ্বৈত- 
পর্্যবসারী তক্তিমার্গই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীধর স্বামীও খ্ীতার 
স্বক্ৃত টীকাতে (গী- ১৮" ৭৮) গীতার এইরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন। 
মারাঠী ভাষাতে এই স স্রদায়ের গীতাসন্বন্ধীয় সর্বোত্তম গ্রন্থ হইতেছে “জ্ঞানেশ্বরী”। 
ইহাতে বল৷ হইয়াছে যে, গীতার আঠারো অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ছন অধ্যায়ে, কর্ম, 
মধ্যের ছয় অধ্যায়ে ভক্তি এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
স্বয়ং জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজ গ্রস্থের শেষে বলিয়াছেন যে, “ভাষ্যকার তে (শঙ্করা- 
চাধ্যকে ) বাট পুত” --অর্থাৎ ভাষ্যকার শক্করাচার্ধ্যকে ''পথ জিজ্ঞাস, করিয়া- 
অর্থাৎ শঙ্করাচার্যধের মতান্গসরণ করিয়া আমি নিজের টীকা রচনা! করিয়াছি 
কিন্তু পভ্তানেশ্বরী”কে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিম্না ধর! উচিত, কারণ 'ইহাতে 
গীতার মূল অর্থ অনেরু বাঁড়াইয়! অঃনক সরল দৃষ্টাস্তের দ্বারা সেগুলি বুবুইন়া 
দেওয়া! হইয়াছে এবং ইহাতে বিশেষভাবে ভক্কিমার্শের ও কিম্দংশে নিষ্ষাম কর্দেরও 



বিষয়প্রবেশ । ১৯ 

গ্রীণঞ্করাচার্য্য অপেক্ষা উত্তম বিচার কর! হইয়াছে । জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজে 

বোগী ছিলেন। তাই, গীতার ৬ অধ্যায়ের ষে শ্লোকে পাতগ্রল-যোগাভ্যাসের 

বিষয় আসিক়াছে, তৎসন্বন্ধে তিনি এক বিস্তৃত টীকা করিয়াছেন। তাহার 
*বন্তব্য এই বে, ভগবান শ্রীকষ্ণজ এই অধ্যায়ের শেষে “তন্মাদযোগী ভবাজ্জুন” 
অতএব হে অর্জুন তুমি যোগী হও (গী" ৬ ৪৯), অর্জুনকে এইরূপ 

বলিয়৷ সনস্ত মোক্ষপ্থার মধ্যে পাতগ্লযোগই সর্বোৎকৃষ্ট নির্দিষ্ট করিয়াছেন 
এবং এই কারণে নিজে উহাকে পস্থরাজ” বলিয়াছেন। সার কথা এই, বে, 
ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভাষ্যকার. ও টাকাকারগণ গীতার অর্থ আঁপনাপৃন 
নতের অনুকুল স্থির করিয়া লইয়াছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এই কথ! যে, গীতার 
উপদিষ্ট প্রবৃত্তিপর কর্মমমার্গ গৌণ, অর্থাৎ জ্ঞানের একমাত্র সাধন ; গীতাতে নিজ 
নিজ সম্প্রদারের স্বীকৃত তব্বজ্ঞানই পাওয়া বায়; আপন সম্প্রদায়ের মোক্ষদৃষ্টিতে 
শেষের কর্তব্য বলিয়া বে সকল আচার স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সকলই গীতাতে 
বন্িত হইয়াছে । অর্থাৎ মায়াবাদাআক অদ্বৈতবাদ ও কর্ম্নসন্ন্যাস, মায়াসত্যত্ব- 
প্রতিপাদক বিশিষ্টা্ৈত 'ও বাস্থদেবভক্তি, দ্বৈত 'ও বিষুুভক্তি, শুদ্ধাদ্বৈত ও ভক্তি, 
শৃঙ্করাদ্বৈত ও ভক্তি, পাতগ্রল-যোোগ ও ভক্তি, কেবল ভক্তি, কেবল যোগ, কেবল 
্রহ্মজ্ঞান, এইরূপ অনেক প্রকারের কেবলমাত্র নিবৃত্তিপর মোক্ষধর্শই গীতার 
গ্রধান.ও প্রতিপাদ্য বিষর ! *% ইহা শুধু আমাদেরই মত নহে, প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র 

, কবি বামন পণ্ডিতেরও মত এইরূপ । গীতীসম্বন্ধী্ তীহার “্থার্ঘদীপিকা” 
নাঁমক বিস্ত ত মারাঠী টাকার উপোদ্ঘাতে তিনি প্রথমে লিখিয়াছেন-__- 

পরী অজী ভগবস্তজী। য়া কলিষুগ মাজী ॥ 
জো জো গীতার্থ যোঁজী। মতান্থরূপ ॥ 

“হে ভগবান, এই কলিষুগে যে যে গীতার্থ যোজিত হইয়াছে, তাহা নিজ নিজ 
মতীন্ছরূপ ।. এবং পুনরায় আক্ষেপ পুর্বক লিখিতেছেন যে, 

কোঁণ্যা মির্সে তরী কোণী। ..গীতার্থ অন্যথা বাখাণী ॥ 
যজনাবডে.তো৷ থোরামতীহি করণী। কাঁয় কর” জী ভগবস্তা ॥ 

“কোন কারণে কোন কোন লোক, গীতার্থের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্র বড় 
লোকদের কাজ আমার ভাল লাগে না, কি করিব ভগবান” । অনেক সাম্প্রদায়িক 
টাকাকারদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতের এইরূপ তুমুল কোলাহল দেপ্তিয়া ততসন্বন্ধে কেহ 
কেহ এই কথ! বলেন যে, যেহেতু এই সমস্ত মোক্ষসম্প্রদায় পরস্পর্ুবিরোধী, 

ভিন্ন তিন্ন মশরদায়ের আচাধ্যদিগের গীতাসম্বন্থীর ভাবা ও সেই সেই সম্প্রদারের?ছোট 
বড় সমস্ত মিলিয়। ১৫টি প্রধান প্রধানু টাকা, বোন্বায়ে' “গুজরাটা প্রিন্টিং প্রেসের" কর্তী সম্প্রতি 
একত্র ছা পাইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারদিগের অতিপ্রানন একযোগে অবশ্তত হইবার পঙ্গে 
এইপ্ঠরস্থটা বড়ই কুবিগাজনক। 
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এবং গীতায় কি প্রতিপাদ্দিত হইরাঁছে নিশ্চয় করিয়৷ কোন সম্প্রদদীপই তাহা! বলিতে 
পারে নাই, অতএব ইহাই স্বীকার করিতে হর বে, এই সকল মোক্ষসাধনের, , 
বিশেষতঃ কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনের বর্ণন স্বতন্ত্র প্রণালীতে সংক্ষেপে ও পৃথক্ 
পৃথক করিয়া ভগবান রণভূমির উপর ঠিক যুদ্ধের আরস্তে, অনেক প্রকার মোক্ষো- 
পায়ের গোলষোগের মধ্যে পড়িয়! বিভ্রান্তচিত্ত অজ্ঞুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন । 
কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, মোক্ষের অনেক উপায়ের এই সকল বর্ণন৷ পৃথক 
পৃথক্ নহে, কিন্তু এই সকলের একতাই গীতায় দেখান হইয়াছে । এবং সর্বশেষে 
কেন কেহ একথাও বলেন বে, গীতার প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যা উপরি উপরি যদিও 
স্থলভ বলিয়া মনে হয়, তথাপি তাহার প্রকৃত মর্ম অতীব গৃঢ়ঃ গুরুমুখ ব্যতীত 
তাহা কেহ অবগত হইতে পারে না (গী- ৪- ৩৪) এবং গীতার টীকা বদিও অনেক 
হইয়াছে তথাপি গীতার গৃঢার্থ বুঝিবার পক্ষে গুরুদীক্ষা ব্যতীত অন্য পদ্থা নাই। . 

এক্ষণে ইহা সুম্প্ যে গীতার অনেক প্রকার তাংপর্ধ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
প্রথমেই তো স্বয়ং মহাভারতকার ভাগবতধর্মান্থসারী অর্থাৎ প্রবুত্তিপর তাৎপর্ধ্য 
ব্যাখা। করিয়াছেন । তাহার পর আবিভূতি অনেক পণ্ডিত, আচার্য্য, কবি, যোগী ও 
ভগবদ্ক্তগণ নিজ নিজ সম্প্রনাক্নান্ুরূপ শুদ্ধ নিবৃত্তিপর তাঁৎপর্য্য প্রতিপাঁদন 
করিয়াছেন। ভগব্দগীতার এইরূপ অনেক প্রকার তাৎপর্য্য দেখিয়া যে কোন 
ব্যক্তি বিভ্রান্তচিত্ত হইয়! স্বভাবতই এইক্প প্রশ্ন করিতে পারে যে, এই গপরস্পর- 
বিরোধী নানাবিধ তীৎপর্য্য একই গ্রন্থ হইতে বাহির করা যাইতে পারে কি? 
বাহির কর! যাইতে পারে শুধু নয়, উহাতে ইষ্টও আছে এইরূপ যদি কেহ বলে, 
তবে এইরূপ হইবার হেতু কি? বিভিন্ন ভাষ্যকার আচাধ্য, বিদ্বান, ধার্মিক ও 
অত্যন্ত সার্ক প্রক্কতির লোক ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশকন নাই। শ্রীশঙ্করা- 
চার্য্ের যত নহাতব্বজ্ঞানী আজ পধ্যন্ত জগতে আবিভূ্ত হয় নাই বলিলেও 
অতুযুক্তি হইবে না । তবে আবার তাহার সহিত পরবর্তী আচার্য্যদিগের এতটা 
মতভেদ কেন? গীতাতো৷ একটা ভোঁজবাজী নহে যে তাহা হইতে যে যাহা 
খুসি একট। অর্থ বাহির করিবে । উপরি-উক্ত সম্প্রদায়সমূহের আবির্ভাবের 
পূর্বেই গীতা রচিত হইয়াছিল । অজ্জুনের ভ্রম বাঁড়াইবার জন্য, নহে, পরস্ত সাহার 
ত্রম দূর করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা অজ্জুনের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন । 
সীতাতে একই বিশিষ্ট প্রকারের নিশ্চিত তাৎপর্যের উপদেশ কর! হইয়াছে, এবং 
অঞ্জনের উপর তাহার অভীষ্ট পরিণামফলও হইয়াছে। ইহার পরেও গীতার তাৎ- 
পর্য্য লইয়া এতটা:গোলযোগ:কেন: 'হইয়৷ চলিয়াছে? প্রশ্নটা কঠিন বলিয়া মনে হয় 
সজ্ঞ |: “কিন্ত উহার উত্তর প্রথম দৃষ্টিতে: যতটা কঠিন বলিয়া মনে হয় আসলে: 
ভতটা কঠিন নহে! মনে কর, কোন সুমিষ্ট ও সরস পক্কান্ন দেখিয়! নিজ নিজ 
রুচি অনুসারে বদি বা কেহ তাহাকে গমের, কেহ বা ঘ্বৃতের এবং কেহ বা চিনির 
পক্কান্ন বলে, তাহা হইলে আমরা কোন্টা মিথ্যা বলিয়া -স্বীকাষ্ম করিব? তিনুই 
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আঁপন আঁপন হিসাবে সত্যা। কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসা হইল না ষে পক্কান্নটী 
কোন্ বস্ত দ্বার! প্রস্বত হইগ্লাছে। গম, দ্বত 'ও চিনি এই তিন পদার্থই একত্র 
মিলিত হইরা তাহা হইতে লাভ, জিলেপী, মোতিচুর ইত্যাদি অনেক প্রকার 
পক্কার প্রস্তত হইতে পারে, সুতরাং তাহার ঘধ্যে পক্কাননটা কোন্ পদার্থ স্বারা 
প্রস্তুত, তাহ! নির্ণয় 'করিতে হইলে, উহা! গোধুৰপ্রধান, দ্বতপ্রধান কিংবা শর্করা- 
প্রধান, শুধু এইরূপ বলিলেই চলিবে না। সমুদ্রমগ্থনের সদয় কেহ বা! অমৃত, 
কেহ ব! বিষ, আবার কেহ কেহ বা! ধরাবত, কৌস্বভ, পারিজাত প্রভৃতি বিভিন্ন 
বন্ত লাভ করিয়াছিলেন, তবু তা দ্বারা সমুদ্রের বাস্তবিক স্বরূপ নির্ণয় হয় নাইন 
সাম্প্রদাক্সিকভাবে গীতাসাগরের মস্থনকারী টাকাকারদিগের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ । 
আর একটা উদাহরণ দিই। কংসবধ্র সময় রঙ্গমণ্ডপে অবতীর্ণ একই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রত্যেক দর্শকের নিকট বিভিন্ন স্বরূপে অর্থাৎ মল্লের নিকট বজরসদৃশ, 
স্্লীলোকের নিকট কামদেবসদৃশ, আপন মাতাপিতার নিকট পুত্রসদৃশ প্রতিভাত 
হইয়়াছিলেন, সেইরূপ ভগবদগীতা এক হইলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট উহা 
বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে এইরূপ বল! যাইতে পারে। যে কোন ধর্ম 
সম্প্রদায়ের কথা ধর না কেন, গে সম্প্রদায় একট! সাধারণত প্রামাণিক ধর্ুগ্রন্থের 

, অনুসরণ করিবেই করিবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। কারণ, তাহা না৷ হইলে 
এ সম্প্রদায় একেবারেই অপ্রমাঁণ বিবেচিত হইয়া সকল লোকের নিকটেই অমান্ত 

হইবে । এইজন্য বৈদিক ধর্মের যত সম্প্রদীয়ই হউক না কেন, কোন বিশেষ 
বিষয়, যথা, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ ইহাদের পরস্পরযস্বন্ধ, বাদ দিলে বাকী বিষয়ে 
সমস্ত সম্প্রদায়ের নধ্যে প্রায়ই মিল হয়। সেইজন্য আমাদের ধর্থের প্রামাণিক 

»গ্রস্থাদির উপর যে সকল সাম্প্রদারিক ভাষ্য ব টাকা আছে, সেগুলিকে মৃলগ্রন্থের 
শত্রুরা নববইয়ের অধিক বচন বা শ্লোকেঁর ভাবার্ণ একই । যাহা কিছু ভেদ, 
তাহা.অবশিষ্ট বচন বা শ্লোক সম্বন্ধেই দেখা বায়। এ সকল বচনের সরল অর্থ 
গ্রহণ করিলেও উহা! সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে:সমান অনুকুল হইবে ইহা সম্ভবপর 
নহে। এই কারণে ইহার মধ্যে যে সকল বচন নিজ সম্প্রদায়ের অনুকূল সেই 
গুলিই প্রধান ও অন্গুলি গৌণ বলির! স্বীকার করিয়া, অথবা প্রতিকূল বচন- 
গুলির অর্থ যে কোন যুক্তির দ্বার! অন্যথা! করিয়া যতটা! সম্ভব সহজ ও সরল 
বচনাঘি হইতেও নিজ নিজ অনুকূল স্লেষার্থ ও অনুদান বাহির করিয়া, নিজ সম্প্র- 
দায় যাহাতে সেই সকল প্রমাণের বলে সিদ্ধ হয়, বিভিন্ন সাম্প্রন্জািক টাকাকারগণ 
তাহাই প্রতিপাদন করিস্তু, থাকেন৷ তাহার উদাহরণ স্বরূপ গীতা, ২" ১২ ও ১৬০ 

৭১৪: ১৯ 9 ৬- ৩ এবং ১৮" ২ শ্লোকগুলির উপর আমার টীকা দেখ। কিন্ত *এই 
সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে কোন গ্রন্থের তাপর্ধ্য নিরূপণ করা» আর নিজ সম্প্র- 
দায় গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে এইদ্ধপ কিংবা অন্য কোনরূপ অভিমান ন৷ 

' স্াষিয়৷ শ্বতন্্ রীতিতে প্রথমে সমগ্র গ্রন্থের পরীক্ষা! ক্রিয়া €কবল তাহা হইতে 
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সার অর্থ বাহির করা-_এই ছুই বিষয় স্বভাবতই অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা সহজেই 
উপলব্ধি হইবে | 

্রস্থতাৎপর্য্যনি্ণয়ের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি সদৌষ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল; এখন 
তবে গীতার তাৎপর্য বাহির করিবার অন্য উপায় কি আছে তাহা বলা আবশ্তক। 
গ্রন্থ, প্রকরণ ও বাক্য এই সকলের অর্থনির্ণয় কার্যে অত্যন্ত কুশল মীমাংসক- 
পিগের এই সম্বন্ধে সর্বমান্য এক পুরাতন শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 

* উপক্রমোপসংহারৌ অভ্যাসোহপুর্বতা ফলম্। 
রর অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে | 

মীমাংসাকার বলিতেছেন যে, কোন লেখার, প্রকরণের কিংবা গ্রন্থের তাঁৎপর্য্য 
বাহির করিতে $হইলে উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত সাতটি বিষয় উপায্স-স্বরূপ (লিঙ্গ ) 
হওয়ায় প্র সাত বিষয়ের বিচার করা নিতান্তই আশ্তক | তন্মধ্যে সর্বপ্রথম বিচাধ্য 
“উপক্রমোপসংহারৌ+ অর্থাত গ্রন্থের আরম্ভ ও শেষ এই ছুই বিষয়। প্রত্যেক 
মনুষ্যই মনোমধ্যে কোন বিশিষ্ট হেতু ধরিয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন; এবং 
উক্ত বিশিষ্ট উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইলে পর গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এইজন্য, গ্রস্থতাৎপর্ধ্য- 
নির্ণরকার্ধ্য প্রথমেই গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারেৰু প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্তক। 
সরল রেখা ব্য।খ্যা করিবার সময়, ভূমিতি শাস্ত্রে এইরূপ বল! হইয়া! থাকে ঘে, 
আরস্তের বিন্দু হইতে যে রেখ! দক্ষিণেবামে কিংবা উপরে-নীচে না রীকিরা 
শেষের বিন্দু পর্য্যন্ত বরাবর সমান যায় তাহাকে সরল রেখ! বলে। গ্রন্থের তাত” 
পর্য্যনির্ণয়েও এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে। যে তাৎপর্য্য গ্রস্থের আরম্তভে ও 
শেষে ম্পষ্রূপে প্রকাশ পার, তাহাই গ্রন্থের সরল তাৎপর্য । প্রারন্ত হইতে শেষ 
পর্যন্ত বাইবার অন্য অন্য পথ থাকিলেও সে সব বাকা পথ বা! আড়-পথ বলিয়! 
বুঝিতে হইবে । এইরূপে আদ্যন্ত দেখিয়া গ্রন্থের তাৎপর্য নির্ণয় করিবার পর * 
সেই গ্রন্থে “অভ্যাস” বা পুরুক্তি কিরূপ করা হইয়াছে, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ কি বলা 
হইয়াছে ইহা দেখিতে হইবে । কারণ, গ্রন্থকার ষে বিষয় সিদ্ধ কসিতে চাঁহেন, 
তাহার সমর্থনার্থ তিনি অনেক সময় অনেক কারণ দেখাইয়! প্রত্যেকবার “অতএব 
এই বিষয় সিদ্ধ হইল” কিংবা “অতএব ইহা করা আবশ্যক” এইরূপ একই সিদ্ধান্ত 
পুনঃপুনঃ বলিয়া থাঁকেন। . গ্রন্থতাৎপধ্য বাহির করিবার চতুর্থ ও পঞ্চম সাঁধন 
“অপূর্বতা” ও “ফল+ | অপূর্বতা” অর্থাৎ নৃতনত্ব। যে কোন গ্রন্থকার ,হউন, 
একটা কিছু নৃতন বলিবার কথা না থাকিলে, প্রাঙ্গই তিনি নৃতন গ্রন্থ দিখিতে 
প্রবৃত্ত হন না। অন্তত যে সময় ছাপাখান। ছিল না, সে সময় এরূপ হইত না। 
এইজন্য কোন গ্রন্থের তাৎপর্য নির্ণয় করিবার পূর্বে, সেই গ্রস্থে অপূর্ব, বৈশিষ্ট্য, 
'কিংবা নৃতনত্ব কি আছে তাহাও দেখা আরশ্তক।. এই প্রকারে সেই লেখা বা" 
গ্রন্থের কোন ফল অর্ধাৎ উক্ত লেখ! বা গ্রন্থের দরুণ কোন পরিণাম সঙ্ঘটিত হইয়া 
থাকিলে সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । কারণ এই,ফল মিলিবে কিংব! 
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হইবে মনে করিয়াই বখন কোন গ্রন্থ লেখ! হইয়া থাকে, তখন সংঘটিত 

পরিণামের উপর মনৌযোগ দিলেই গ্রস্থকরের অভিপ্রায় খুবই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত 
,হইবে। ষ্ঠ সাধন ও সপ্তম সাধন কি ? ন।,--“অর্থবাদ” ও “উপপত্ভি” 1 অর্থবাদ” এই 
শব্দটি মীমাংসকদিগের পারিভাষিক শব (জৈ' হু" ১২ ১-১৮)। মুখ্যত কোন্ 

বিষয়ের বিধান করিতে হইবে অথবা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে ইহ! নির্ধা 
রিত হইলেও গ্রন্থকার প্রর্সঙ্ ক্রমে আরও অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিয়া থাকেন। 
গ্রতিপাদনের মুখে দৃষ্টান্ত দিবার জন্য, তুলন! করিয়! একবাঁক্যতা সম্পাদনার্থ 
অথবা সাম্য ও ভেদ প্রদর্শনার্থ, প্রতিপক্ষের দোষ দেখাইয়া স্বপক্ষ সমর্থনার্ঘ অল- 
স্কারার্থ, অতিশয়োক্তির ভাবে এবং বুক্তিবিন্যাসের পরিপোষক কোন বিষয়ের 
পূর্ব্ব ইতিহাসের সম্বন্ধহুত্রে অন্য আনেক বিষয় বর্ণিত হয়। উক্ত কারণ বা 
প্রসঙ্গসমূহের অতিরিক্ত অন্তান্ত কারণও থাকিতে পারে, এবং কখনে! কখনে। 
বিশেষ কোনই কারণ থাকেও না। এরূপ স্থলে গ্রন্থকার যাহা বর্ণনা করেন, 
তাহা মূল উদ্দেপ্তের বিপরীত না হইলেও গৌরবার্থ বা স্পষ্টীকরণার্থ কিংবা পূর্ণতা 
সম্পাদনার্থ কর! হয় বলিয়া তাহা সকল সময়ে যে অক্ষরশ সত্য হইবে এরূপ কোন 
নিরন নাই । * কিং বহুনা, এই অপ্রধান বর্ণনা অক্ষরশ.সত্য কি সত্য নহে ইহা 
দেখিবার জ্গ্ত কখন কখন গ্রন্থকার ত্বরংও সাবধানতা অবলম্বন করেন না। 
'এইজন্ড ত সকল কথ! প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না; অর্থাৎ ইহা স্বীকার করা 
যায় না বে, গ্রস্থকারের সিদ্ধাস্তপক্ষের সঙ্গে এই বিভিন্ন বিষয়ের কোন বিশেষ 
সম্বদ্ধ আছে। উহা কেবল প্রশংসাবাদ অর্থাৎ শুস্তগর্ভ, আগন্তক বা স্তৃতিবাচক, 
এইভাবে গ্রহণ করিয়া মীাংসকগণ উহাকে “অর্থবাদ” এই নাম দিয়া থাকেন, 
এবং এই অর্থবাদীজ্মক কথাগুলি ছাড়িয়া দিয়া পরে গ্রন্থের :তাৎপর্য্য নির্ধারণ 
করি থাকেন। ইহার পর, উপপত্তির প্রীতি মন দিতে হইবে। কোন বিশিষ্ট 
বিষয়কে সিদ্ধরূপে দেখাইবার জন্য তর্কশান্ত্রান্ুসারে বাধক প্রমাণের খণ্ডন কর! এবং 
সাধক প্রমাধের অনুকূল ববিন্তাস করাকে “উপপত্তি* বা “উপপাঁদন” বলে। উপক্রম 
ও উপসংহাররূপ ছুই সীমান্ত প্রথমে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, মধ্য পথটা অর্থবাদ 
ও উপপত্তির" সহাক্সতায় স্থনিশ্চিত করিতে পারা যার । কোন্ বিষয়টি অপ্রস্তত ও 
আল্ুষঙ্গিক (অপ্রধান ) ইহ অর্থবাদের সাহায্যে বুঝা যায়। অর্থবাদের একবার 
নির্ণয় হইলে পঁর, বে ব্যক্তি গ্রন্থতাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে চাহেন তিনি 'সমস্ত বাক। 
পথ ছাঁড়িয়া দেন। পাঠক যখন এইরূপে বাকা,পথ ছাড়িম্া সরল ও প্রধান 
রাস্তার আসেন তখন উপুপ্রত্তির সরল পথ সাগর-তরঙ্গের ন্যায় পাঠককে কিংবা 
নি উনি ডি রিনি রিটন টিটি 

অর্থবাদদান্তভূতি বর্ণনা, বন্তস্থিতিমূলক বর্ণন! হটুলে তাহাকে “অন্বাদ+ ) বস্তস্থিতির বিরুদ্ধ 
হইলে তাহাকে “গু৭বাদ' এবং পূর্বে ইন্তস্থিতি ধরিয়া কিন্ত আপাতত বন্তস্থিত্তি ছাড়িয়! দিয়! যে 
বর্ণনা তাহাকে 'ভৃতার্থবাদ' বলে। অর্থবাদের এই তিন বিভিন্ন নাম 'অর্থবাদ* এই সামান্য 
শবে অন্তর্গত নিবন্ধাদির সভ্যাসত্য অনুসারে এই তিন তেদ। 



২৪ , শীতারহস্য অথবা কর্্দমযোগশাস্ত্র। 

্রস্থসমালোচককে প্রথম হইতেই সম্মুখে ক্রমশ ধাক্কা! দিতে দিতে শেষের তাৎপর্ষ্যে 
সোজা আনিয়া তবে ছাড়ে । ,আমাদের প্রাচীন মীমাংসকদিগের স্থিরীককৃত গ্রস্থ- 
তাৎপর্য্যনির্ণয়ের এই নিয়ম সর্বদেশীর বিদ্বানদিগের সমান অভিমত হওয়ায় উহার, 
উপবোগীতী ও আবশ্তকত৷ সম্বন্ধে বেশী বিচার আলোচনার প্রয়োজন নাই । * 

«. এ সম্বন্ধে কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারৈন যে, মীমাংসকদিগের এই নিয়ম 
ফি স্প্রদাম্প্রবগক আচার্যপিগের জান ছিল না? এবং তাহাদের গ্রস্থার্দির 
মধ্যেও ঘি এই সকল নিরম পাওয়। বার, তবে তাহাদের উপদিষ্ট গীতাতাতৎপর্য্য 
এক্ষদেশীরতা-দোষে ছুই ম:ন করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, 
কাহারে দৃষ্টি একবার সাশ্প্রদাপ্িক (সঙ্কুচিত) হইন। পড়িলে আর তিনি ব্যাপকতা 
স্বীকার করিতে পারেন না । তখন তিনি কোন ন। কোন প্রকারে ইহা প্রমাণ 
করিতে চেষ্ট। করেন বে প্রামাণিক ধর্মগ্রস্থসমূহের মধ্যে নিজ সম্প্রদাক্সেরই বর্ণনা 
আছে। নিজ সম্প্রদাক়প্রপিদ্ধ ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের অন্ত' কোন অর্থ হইলেও 
উহা সত্য নহে, তাহাতে কোন-না-কোন স্বতপ্ধ হেতু আছে, এই সকল গ্রন্থের 
তাৎপর্ধ্যসম্বন্ধে সাম্প্রনারিক টীকাকারদিগের পূর্ব হইতেই এই দৃঢ় ধারণা হইরা 
থাকে। নিজ মতামুষারী যে অর্থ পুর্বেই সত্য বলিয়া তাহার! স্থির করিয়াছেন 
তাহাই সর্বত্র প্রতিপাঁদিত আছে এইরূপ দেখাইতে গিরা মীমাংসাশান্ত্রের কোন 
নিয়মের বাধা আসিলেও উপরি-উক্ত দৃঢ় ধারণার দরুণ টীকাকারেরা এ সকল 
নিয়মের কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করেন না। হিন্দুধন্মব-শান্ত্রান্তরগ্ত মিতা-' 
ক্ষরা, দারভাগ প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত স্থৃতি-বচনসমূহের ব্যবস্থা বা একবাক্যত। 
এই তন্বানুসারে কর। হর। কিন্ত কেবল হিন্দুধন্গ্রন্থাদিতেই ঘে' এই প্রকার 
পাওয়া যায় তাহা নহে। খর্রীর ও মহম্মদীর ধর্মের আদিগ্র্থ বাইবেল ও কোরা- 
ণেরও পরবর্তীকালে আবিভূ্তি শতশরতসা্পদায়িক গ্রশ্থকারগণ এইরূপেই উহাদের 
অর্থীস্তর ঘটাইয়াছেন এবং এই বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারের অন্তর্গত কতক- 
গুলি বাক্যের অর্থ ইুদ্দি লোৌকদিগের অর্থ হইতে খুষ্টভাক্তরা ভিন্নরূপে নির্ধারিত 
করিয়াছেন । এ পর্ধ্যস্ত দেখ। যাইতেছে যে, কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ 
কিনব! লেখ! কোন্টি, ইহা বে বেস্থলে পূর্ব হইতেই স্থিরনিদ্দিষ্ট "হইয়াছে এবং 
যেখানে এই নির্দিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণ-বলে পরবর্তী সমস্ত বিষয়ের . নির্ণয় 
কর! হইয়া থাকে, সেই সেই স্থলে গ্রস্থার্থনির্ণয়ের উপরোক্ত পন্ধতিই, স্বীকৃত 

৮... %. গ্রস্থতাৎপর্স্যের এই নিয়ম ইংর।জি আদ।লতেও পালিত হইয়া পাকে । যেমন মনে কর, 

কোন বিচারনিপ্পত্তির অর্থ ঠিক বুঝ! ন। গেলে, এ বিচারনিসত্তির ফল যে হুকুমনামায় আছে 
তাহ। দেখিয়। নিশত্তির অর্থ নির্ণন্ন কর! হুর এবং কোন নিশ্পপ্তির অন্তর্গত উদ্দেশ্য নির্ণরন করিবাস 
আবশ্যকত। নাই এইরাপ কোন বিধান থকিলে উহ পরব্স্তী মোকদামায় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় 
না। এইরূপ বিধানকে (০9160 0665 ) কিংব। 'বান্থ বিধান" বলে এবং বান্তবপক্ষে দেখিতে 
গেখে ইহা! '্র্থব।দেরই প্রকা সান্তর মাত্র । 
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হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া বায়। এখনকার বড় বড় আইন-পণ্ডিত, উকীল ও 
বিচারপতি, ইহারা পূর্বেকার প্রামাণিক আইনগ্রস্থাদিকে কিংবা! বিচারনিম্পত্তির 
সম্বন্ধে আপন আপন দিকে বেরূপভাবে টানিয়া থাকেন, তাহারও মধ্যে এই রহস্য 
নিহিত আছে। বদি শুধু লৌকিক বিষয়ের সম্বন্ধেই এই অবস্থা হয়, তবে আমা- 
দের ধর্শগ্রস্থ উপনিষদ, বেদাস্তনুত্র এবং তাহারই সমান প্রস্থানত্রয়ীর অন্তর্গত তৃতীয় 
গ্রন্থ ভগবাদগীতা সম্বন্ধেও যে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখিবার কারণে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক ভাষ্য ও টাক! হুইয়াছে ইহাতে বিশ্মিত হইবার ক্যোন 
কারণ নাই। কিন্ত এই সাম্প্রদারিক পদ্ধতি ছাড়িয়া উপযুক্ত মীমাংসকদিগের 
পদ্ধতি অনুসারে ভগবদগীতার উপক্রম, উপসংহারাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভারতী ম্ুদ্ধ প্রত্যক্ষ আরস্ত হইবার পুর্বে যখন 
কুরুক্ষেত্রে ছুই পক্ষের সৈন্ত যুদ্ধে সজ্জিত হইয়! পরস্পরের উপর শস্ত্রসম্পাতে উদ্যত, 
এবং সেই অবসরে একাদিক্রমে অর্জুন ব্রহ্মজ্ঞানের বড় বড় কথ! বিবৃত করিয়া 
“বিমনস্ক” হইর। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্ত প্রস্তুত হ্ইয়াছিলেন, তখনই অর্জুনকে স্বীয় 
্গাত্রধর্শে প্রবৃত্ত করিবার জন্য, ভগবান গীতার উপদেশ করিয়াছেন। যখন 
অঙ্জুন দেখিতে লাগিলেন বে ছুষ্ট ছুর্যোধনের সহায় হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ 
করিবার জন্য কে কে আসিয়াছে, তখন বৃদ্ধপিতামহ ভীম্ম, গুরু দ্রোণাচার্য্য ও 
.খুরপুত্র' অশ্বথামা, প্রতিপক্ষ হইলেও আত্মীয় কৌরব এবং অন্যান্য সুহৃদ, 
আত্মজন, মামা, কাকা, ভগ্মীপতি, শ্যালক, রাজা, রাজপুত্র প্রভৃতি তাহার দৃষ্টি- 
গোচর হইল। কেবল এক ক্ষুদ্র হস্তিনাপুরের রাজ্যলাভার্থ ইহীদিগকে বধ 
করিয়া নিজ কুলক্ষয়াদি মহাপাপ করিতে হইবে এই বিচার তাহার মনে 
উদিত হওয়ায় তাহার হৃদয় একেবারে,, ক্ষুকষ হইল। একদিকে ক্ষাত্রধন্ম 
"যুদ্ধ কর” বলিতেছিল, এবং অন্যদিকে পিভৃভক্তি, গুরুভক্তি, বন্ধুপ্রেম, 
সুহৃৎগ্রীতি তাহাকে পিছনে টানিতেছিল। যদি যুদ্ধ করি তাহা হইলে পিতামহ 
গুরু ও আত্মীর়দিগকে হত্যা করিয়৷ ঘোর পাতকে পতিত হইতে হইবে, আর যদি 
না করি তবে ক্ষাত্রধর্মকে লঙ্ঘন করা হইবে । এইরূপ একদিকে গর্ত আর এক- 

. দিকে কৃপ দেখ দিলে পর, ছুই ম্যাড়ার গুঁতার মঞ্ক্যে পড়িয়া কোন নিরুপায় 
প্রাণীর যে অবস্থ] হয়, অঞ্জুনের সেই অবস্থা হইয়াছিল! অঞ্জুন খুব বড় যোদ্ধা 
ছিলেন সত্য ? কিন্তু ধন্মীধর্শের সেই নৈতিক সঙ্কটে অকল্মাৎ, পতিত হওয়ায় 
তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, গায়ে কাট। দিয়! উঠিল হাতের ধনু খসিয়৷ পড়িল, 
এবং-"আমি যুদ্ধ করিব না*্**বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি রথে আড়ষ্ট হইয়] 
য়ইল্ষেন। শেষে মনুষ্যের যাহ! দ্বভাবতই বেশী প্রিয়, সেই মমতা অর্থাৎ নিকট" 
বর্তী ব্ছুন্েহ, দূরবর্তী ক্ষীত্রধর্দের ছান অধিকার করায়, মোহবশে তিনি এইরূপ 
বলিতে,লাগিলেন যে, “পিতৃবধ, গুরুবধ, বন্ধুবধ, হু্ৃত্ধধ, অধিক.কি সমগ্র কুলক্ষয় 
গ্রভৃতি ঘোরত্তর পাঁপ'করিয়া রাজ্যলাভাপেক্ষা! উদরপুর্তির” জন্য ভিটা! করা কি 
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মন্দ? শত্রু এ সময় আমাকে নিরস্ত্র দেখিয়া আমার গল! কাটিপনা ফেলে; সেও 
ভাল; কিন্তু যুদ্ধে আত্মীয়দিগের বধসাধন করিয়৷ তাহাদের রক্তে কলঙ্কিত ও 
অভিশাপগ্রস্ত হইয়। আমি সুখভোগ ইচ্ছা করিনা! ক্ষাত্রধন্শ হইলত কি, 
হইল? তার জন্য পিতৃবধ, বন্ধুবধ ও গুরুবধরূপ ভয়ঙ্কর পাতক যদ্দি করিতে 
হর তবে পুড়ে যাক সে ক্ষাত্রধন্ম, আগুন লাগুক সেই ক্ষাত্রনীতির মুখে! প্রতি- 
পক্ষ এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ না করিলেও, তাহার দুর্জন হইলেও, এইব্সপ আচরণ 
আমার পক্ষে উচিত নহে। আমার আত্মার কিসে প্ররুত কল্যাণ হয় তাহাই 
আমার দেখা আবশ্যক । আমার যখন মনে হইতেছে এইরূপ ঘোর পাতক করা 
শ্রেয়সথর নহে তখন ক্ষাত্রধন্্ম যতই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম হউক না কেন, এই প্রসঙ্গে তাহ 
আমার কি কাজে আসিবে ? এইরূপে তাহার মন চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ায়, 
ধর্মসন্মূঢ হইয়া অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে 
ভগবান গীতা-উপদেশ দিয়া তাহাকে প্রক্ৃতিস্থ করিলেন; এবং তৎকালে যুদ্ধ 
করাই তাহার কর্তব্য হওয়ায়, ভীম্মাদিকে বধ করিতে হইবে এই ভঙ্বে পরান্থুখ 
'অঞ্জুনকে শ্রী স্বেচ্ছা ক্রমে যুদ্ধে প্রবৃস্ত করিলেন। গীতা-উপদেশের রহস্য যদি 
উদঘাটন করিতে হয় তবে এই তাহার উপক্রম উপসংহার ও পরিণাম ফল আলো- 
চনা করা আবশ্যক । ভক্তির দ্বারা কিরূপে মোক্ষ লাভ হয়, কিংবা ব্রহ্গজ্ঞানের . 
দ্বারা অথবা পাতপঞ্রল যোগের দ্বারা কিরূপে তাহা লাভ করা যায়, ইত্যাদি নিবৃত্তি- 
পর মার্গ কিংবা কর্্নত্যাগরূপ সম্ন্যাসধর্্সন্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহের কেবলমাত্র আলোচন! : 
করিয়া কোন লাভ নাই । অজ্জুনকে সন্যাস-দীক্ষ। দিয়! বৈরাগ্য অবলম্বনে তিক্ষা 
করিবার জন্য বনে পাঠানে। কিংব। কৌপীন ধারণ করিয়। ও নিম্বপত্র খাইয়! 
আমরণ যোগাভ্যাস করিবার জন্য হিমালুযে প্রেরণ করা শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভি-, 
প্রায় ছিল না। অথবা খন্ু্বাণের বদলে হাতে করতাল, মৃদঙ্গ ও বীণ! লইয়া 
সেই সকল বাদ্য-সহযোগে ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে প্রেমাননে পূর্ণ 
হইয়! কুরুক্ষেত্রের ধর্মভূমির উপর, ভারতবর্ষীয় ক্ষাত্রসমাজের সম্মুখে বৃহযনলার ' 
ন্যায় আবার অজ্জুনকে নৃত্যে প্রবৃত্ত কর! ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না। এখন তো 
অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইয়া! গিয়াছে এবং কুরুক্ষেত্রের উপর অজ্জুনের অন্যপ্রকার 
কঠোর নৃত্যের প্রয়োজন ছিল। গীতা! বিবৃত করিবার সময স্থানে স্থানে অনেক 
প্রকারের অনেক কারণ দেখাইয়া! এবং শেষে “তন্মাৎ অর্থাৎ “অতএব” এই পদ-_ 
অন্থমানবাচক গৌরবাত্মক পদ ' প্রয়োগপুর্ববক “তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত”-_ হে অঙ্জুন, 
অতএব তুমি যুদ্ধ কর (গী, ২. ১৮) “তম্মাদুতিষ্ঠ কোনে যুদ্ধায় ক্ৃতনিশ্চয়ঃ*-_ 
অতএব তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চর হইয়া উত্থান কর ( গী, ২. ৩৭) “তন্মার্দসক্তঃ সততঃ, 
কার্ধ্যং কর্ম সমাটর”--অতএব তুমি আসক্তি ছার্ডি়া নিজ কর্তব্য কন্দ্ কর (গীঃ 
৩. ১৮)) পকুরু কর্মৈব তন্মাৎ ত্বং__অতএব তুমি কর্ণাই কর (গী* ৪* ১৮) 
"মামনুন্মর যুধ্য চ”-_-আর্মীকে স্মরণ কর ওষুদ্ধ কর (গী. &. ৭) “সর্ববকর্তী ও. 
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কারক্িতা আমি, তুমি নিমিত্তমাত্র, অভএব যুদ্ধ' কর ও শকত্রকে জয় কর” (গী, 
১১৩৩) পশান্ত্রোক্ত কর্তব্য করা তোমার উচিত” (গী- ১৬. ১৪ );--এইরূপ 

* অঞ্জুনকে নিশ্চিতার্থক কর্মপর উপদেশ করিয়া, অষ্টাদশতম অধ্যায়ের উপসংহারে 
'পুনর্ধার «এই সমস্ত কর্ম করা উচিত” (গী" ১৮ ৬) এইরূপ নিজের নিশ্চিত ও 
উত্তম মত ভগবান বিবৃত করিয়াঁছেন। এবং পরিশেষে, “অঙ্জুন ! তোমার অজ্ঞান- 
মোহ এখন নষ্ট হইল কি না? (গী* ১৮ ৭২) এই প্রশ্নের উত্তরে অঞ্জন 
জীকষ্ণকে এই সস্তোষজনক উত্তর দিলেন-_ 

নষ্টো মোহঃ স্বৃতির্লরা তত্ব | 
স্থিতোহন্মি গতসন্দেহঃ করিধ্যে বচনং তব ॥ 

“হে অছ্যুত ! আমার কর্তব্যমোহ ও সংশর নষ্ট হইয়াছে; এখন আমি তোমার 
কথামত কাজ করিব।” ইহ! অজ্জুনের শুধু মুখের কথা মাত্র নহে। তাহার পর 
অজ্জুন সত্য সত্যই যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামে ভীন্ম কর্ণ জয়দ্রধাদির বধসাধন করিলেন। 
এই বিষয়ে কেহ কেহ এইক্মপ ৰলেন যে, অর্জুনকে ভগবান বে উপদেশ দিয়াছেন 
তাহা নিবৃত্তিপর জ্ঞান, যোগ কিংবা ভক্কিমাত্রেরই উপদেশ এবং তাহাই গীতারও 
মুখা প্রতিপাদ্য বিষর। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ হুইক্নাছিল বলিয়া. মধ্যে মধ্যে কর্মের 
অন্বন্বল্ন প্রশংসা করিয়া ভগবান অর্জ,নকে ত্র যুদ্ধ সম্পূর্ণ করিতে দির়াছিলেন। 
সুতরাং, যুদ্ধের সম্পূর্ণতা-সাঁধনকে মুখ্য বিষয় না ধরিয়। আনুষঙ্গিক কিংবা অর্থ- 
*বাদাত্বক বলিয়াই ধরিতে হইবে । কিন্তু এইরূপ তর্কযুক্তি অনুসারে গীতার 
উপক্রম উপসংহার ও পরিণাম ফল ঠিক দীড়াইতে পারে না। স্বধশ্মসন্বন্বীয় কর্তব্য 
অনেক কষ্ট ও বাধা সহিয়াও আমরণ সাধন করিবার মহত্ব দেখানই এই স্থলে 
আবশ্যক ছিল। ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপরি-উক্তর্ূপ আপত্তিকারীদিগের 
*শূন্যগর্ভ কারণ গীতার মধ্যে কোথাও কথিত হয় নাই; কথিত হইলেও, অর্জু- 
নের* ন্যান্স বুদ্ধিমান ও চৌকোস পুরুষ উহা! কি প্রকারে গ্রহণ করিতেন ? 
তাহার মনে মুখ্য প্রশ্ন ইহুঁই ছিল যে, ভয়ঙ্কর কুলক্ষয় প্রত্যক্ষ করিলেও আমাকে 
যুদ্ধ করিতে হইবে কি না) এবং যুদ্ধ করিতে হইলেও কি প্রকারে পাপে না 

যার না) সেরূপ করা, আর নিজ জমানের ঘরেই যজমানের অতিথি হইয়া 
থাকা এক্ষই কথা! বেদাস্ত, ভক্তি কিংবা পাতঞ্জল যোগ এই সমস্ত গীতায় থে 
একেবারেই উপদিই হস্ন নাই, একথা আমি বর্লিনা। কিন্ত গীতায় এই যে, 
তিন বিষয়ের সম্মিলন করী হইয়াছে, তাহা কেবল এইক্সপ হওয়া চাই যে 
তাহার ফলে পরম্পরবিরুদ্ধ কঠিন সমস্যায় পড়িয়া "এটা করিব, কি 
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চি প্রবৃততিধর্মেরই জ্ঞান গীতার মূ রিষয় এনং অন্যান্য কথা 
তৎসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কথিত ও স্বানুষঙ্গিক; স্থতরাং গীতাধর্দের যে মুহ্স্য তাহাও 
প্রবৃত্তিপর অর্থাৎ কর্মপরই হইবে, ইহা! ত স্পষ্টই রহিয়াছে । কিন্ত এই প্রবৃত্তিপর 

কি এৰং তাহ বেদাস্তশান্ত্র হইতে কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, কোন টীকাকারই 
তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই। গীতার আদ্যন্ত উপক্রম ও উপসংহারের 
দিকে ঠিক লক্ষ্য না করিয়া, গীতার ক্রন্মজ্ঞান বা তক্তি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের 
কিরূপে অনুকুল হয়, নিবৃতিদৃষ্টিতে:তাহাতেই টাকাক্ষারগণ নিমগ্ন হইব! গিয়াছেন 
দেখা যার়। যেন কর্মের সহিত জ্ঞান ও ভর্তির নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন কর! একট! 
মহীপাপ! আমি যে আশঙ্কার কথ! বলিতেছি সেইরূপ আশঙ্কা এক জনের 
হওয়ায় তিনি আমাকে লিখিয়াছেন বেঞ্জীকষ্ণের চরিত্র চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া 
ভগবদন্দীতার অর্থ করা উচিত। গ্রীক্ষেত্র কাশীর সম্প্রতি সমাধিস্থ প্রসিদ্ধ 
অদ্বৈতী * পরমহংস গ্রীকষ্ণানন্দ স্বামী, গগীতা-পরামর্শ নামে ভগব্দ্গীতার সন্ধে 
যে এক ক্ষুত্র সংস্কৃত নিরন্ধ লিখির়াছেন তাহাতে ্তম্মাৎ গীতা নাম ব্রহ্মবিদ্যামুলং 

_-গীতা৷ এই কারণে ব্রক্ষবিদ্যামূলক কর্তব্যধর্শশান্ত্র এইরূপ স্পষ্ট 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।1 জরন্মন্ পণ্ডিত অধ্যাপক ডায়দন্ও স্বকীয় "উপনিষদের 
তত্বজ্ঞান” গ্রন্থের এক স্থানে এইন্ধপ কথা বলিয়াছেন। আরে! কতকগুলি 
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য গীতাসমালোচকও এই মত প্রকাশ করিস়্াছেন। তথাপি 
তাহাদের মধ্যে কেহই সমগ্র গীতাগ্রম্থের পর্যালোচনা! করিয়া! কম্ণর দৃষ্টিতে 
ততদস্তভতি সমস্ত বিষয় ও অধ্যায়ের যোগাযোগ কিনপ তাহা স্প্ই করিয়া দেখা- 
ইৰার প্রবন্ধ করেন নাই ; অধিকস্ত এই প্রতিপাদন কষ্টসাধ্য, এইরূপ ভায়সন্ 
্বকীর গ্রস্থে বলিয়াছেন। $ এই জন্য উজ্জ প্রণালী অবলম্বনে গীতা পর্যালোচনা 
করিস! উহার বিষয়সমূহের সঙ্গতি প্রচর্শন কর! এই, গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। 
কিন্তু তাহা করিবার পূর্বে, গীতার প্রারস্তে পরস্পরবিরুদ্ধ নীতিধর্্ম-সমূহের 
কঠিন সমস্যা দেখিয়৷ অঙ্ছুন যে সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ আরো! বেশী 

* এই টীকাকারের নাম এবং ভাহার টাক হইতে উদ্ধত কিয়দংশে বছু বৎসর পূর্বে 
একটি ভদ্রলোক আমাকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু উ পত্র আমার গৌলযোগের সমর কোথায় 
বে গেল তাহা আর খু'জিয়া পাইলাম না । এবং এ পত্র বদি কখন এ ভন্রলোকটির চো পড়ে 
টান হইলে উক্ত বিষয়টি সম্বদ্ধে তিনি যেম আমাকে আবার জানান তাহার নিকট” আমার 
এই মিনতি । 

+ ্কৃকাদনদ স্বামীর ঞ্গীতা-রহস্য, গীতার্থপ্রকাশ, গীতাপরামর্শ .এবং ' গীতাসারোদ্ধার 
এইসসপ এই বিষয়ে চারি কু নিবন্ধ আছে! সেগুজি সমত্ত,একত্র করিয়া, রাজকোটে ছাঁখীদ 
হইয়াছে। উপরিপ্রণত্ব বাক্য তাহার গীতার্থপ্রকাশে আছে? 
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খোলস! করিয়! ব্যাখ্যা করা আবশ্যক । নচেৎ গীতাস্তর্গত বিষয়ের মন্দ ভাল 
করিয়া পাঠকের ধারণায় আসিবে না। অতএব, এই কর্ম-অকর্ম্ের বিচাক- 
সঙ্কট কিরূপে বিকট হয় এবং অনেক প্রসঙ্গে, “ইহা করি কি উহা করি” এই- 
রূপ সংশয-গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া মানুষ কিরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে ঠিক্ 
বুঝিবার জন্য, এই প্রলঙ্গের অনেক উদ্দাহরণ যাহা” শাস্ত্রে, বিশেষত মহাভারতে 
পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 

ইতি বিষয়-প্রবেশ সমাপ্ত। 
১ ০ 
বনি ন্ 



দ্বিতীয় প্রকরণ । 
কর্মজিজ্জঞাসা | 

"কিং কর্ম কিমকর্দেতি কবয়োৎপ্যত্র মোহিতাঃ” 
গীতা ৩ ১৬। 

ভগবাগীতাঁর আরম্তে, পরস্পরবিরুদ্ধ ছুই ধর্দের কীইচীর মধ্যে আসিয়া পড়ায় 
কুরব্যবিমূঢ় অর্জুনের মনে যে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কিছুই আশ্চর্য্য 
দহে। যে সকল অসমর্থ ও আত্মস্তরী ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ- 
পূর্বক বনে গমন করে, অথবা যাহারা শক্তির অভাবে জগতের অনেক অন্যায় 
নীরবে সহ্য করে, সে সকল লোকের কথা*ম্বতন্ত্র। কিন্তু সমাজে থাকিয়া যে 
লকল শ্রন্ধাভাজন ধীর কর্মকর্তা পুরুষদিগের স্বকীয় সাংসারিক কর্তব্যসকল ষথা- 
ধর্ম ও যথানীতি সম্পাদন করিতে হয়, তীহাদেরও মনে এইব্প চিন্তা অনেক সময় 
উপস্থিত হইয়া থাকে । যুদ্ধের আরস্তেই অঞ্জনের কর্তব্যজিজ্ঞাসা ও মোহ 
হইয়াছিল। পরে, যুদ্ধে নিহত অনেক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত 
হইলে যুধিঠিরেরও এইরূপ মোহ আসিয়াছিল। সেই মোহ নিবৃত্তি করি- 
বার জন্যই *শীস্তিপর্ব্* কথিত হইয়াছে। অধিক কি, কর্মাকর্্-সংশয়ের এই 
প্রকার অনেক প্রসঙ্গ খুঁজিয়। বাহির করিয়া কল্পনা করিয়া সেই বিষয়ে বড় বড়. 
কবিরা সুরস কাব্য ও উত্তম নাটকাদি রচনা করিয়াছেন। যেমন মনে কর, 
প্রসিন্ধ ইংরেজ নাটককার শেক্সপীন্বরের হেমূলেট নামক নাটক । ডেন্মার্ক 
দেশের প্রাচীন রাজপুত্র হেম্লেটের খুল্পতাত, আপন ভাইকে--ডেনমার্কের 
রাজাকে অর্থাৎ হেম্লেটের পিতাকে-্খুন করিয়৷ ও হেম্লেটের মাতাকে পুন- 
বিবাহ করিয়া, সিংহাসন.পর্য্যস্ত দখল করিয়াছিলেন। তখন এইব্দপ পাপাঁচারী 
খুল্লতাতকে হত্য করিয়া পুত্রধন্ান্ুসারে পিতৃখণ হইতে মুক্ত হইবে,» কিন্বা মায়ের 
দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে বাপ বলিয়া ও সিংহাসনের দখলকারী রাজ! বলিয়া তাহার 
অধীনতা স্বীকার করিবে, এই সংশয়মোহে পড়িয়া কোমলান্তঃকরণ হেম্লেটের 
মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উপযুক্ত কোন হিতৈষী পথ- 
প্রদর্শক ন! থাকায় উন্মাদগ্রস্ত হইয়া! শেষে পবাচিয়া৷ থাকা, কি ন। প্রীকা” এইরূপ 
বিচার-বিবেচনার পর হেম্লেটের কি পরিণাম হইয়াছিল, এই নাটকে“তাহার 
“চিত্র উৎকষ্টরূপে রঞ্জিত হইয়াছে । “কোরায়লেনস* নামক আর এক নাটকেও 
এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গ শেক্সপীয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। কৌোরায়লেনস, 

* “কর্ম কোন্টি এবং অকর্্দ কোন্টি এই সম্বন্ধে পঞ্জিতদিগেরও মোহ হইয়। থাকে ।” এই 
স্থলে অকর্প শব 'কর্সেয় অভাব" ও “মদ কণ্ধ' এই ছুই অর্থেই বধাসস্তব গ্রহণ করিতে হইবে | 
মূল গ্লৌক সম্বন্ধে আমায় টাকা দেখ। 



কর্মীজিজ্ঞাঁসা । ৬১ 

নীমক বীরপুরুষ এক রোমক সর্দীরকে রোম-নগরের লোঁকেরা৷ নগর হইতে 
নির্বাসিত করায়, সেই রোমক বীর রোমনগরের শক্রদিগের সহিত গিয়া মিলিয়া- 
ছিলেন, এবং "তোমাদিগকে আমি কখনই পরিত্যাগ করিব না” এইরূপ তিনি 
তাহাদিগের নিকট .অঙ্গীকার করেন। কিক্পংকাল পরে তিনি সেই শ দিগের 
সাহায্যে রোমান্ লোকদিগের উপর আক্রমণ করিয়া, দেশ জয় করিতে করিতে 
অবশেষে একেবারে রোমনগরের দরজার সামনে তাহার শিবির স্থাপন করিলেন? 
তখন, রোম-নগরের রমণীগণ কোরায়লেনসের স্ত্রী ও মাতাকে সন্ধুথে 
রাখিয়া, মাতৃভূমি সম্বন্ধে তাহার কর্তব্য কি, সেই বিষয় তাহাকে উপদ্রেল 
দিলেন এবং রোমান-লোকদিগের শত্রুপক্ষের সমীপে তিনি যে অঙ্গীকার করিয়া- 
ছিলেন, তাহার সেই অঙ্গীকার-বাক্য ভাঙ্গাইয়! দিলেন! কর্তব্যাকর্তব্যের 
সংশয়-মোহে পতিত হইবার এইকপ" দৃষ্টান্ত জগতের প্রাচীন কিংবা অর্ধাচীন 
ইতিহাসে অনেক আছে। কিন্তু এত দূরে যাইবার আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই। আমাদের মহাভারত গ্রস্থই এইরূপ প্রসঙ্গের এক খনি বলিলেও হয়। 
গরস্থারস্তে ( আ. ২) ভারতের বর্ণনা করিতে করিতে স্বয়ং ব্যাস “নুক্ষার্থ ন্যায়- 
যুক্ত+, ”অনেকসময়ান্বিত”, প্রসৃতি তাহার বিশেষণ দিক়্াছেন। উহাতে সমস্ত 
ধর্মশাস্ত্, অর্থনান্ত্র ও মোক্ষশান্ত্র আছে। শুধু তাহাই নয়,_“যদিহাস্তি তন্যত্র 
বয়নেহান্তি ন তৎকচিৎ”__-ইহাতে যাহ! আছে তাহা অন্যত্রও আছে, এবং ইহাতে 
যাহা নাই তাহা অন্য কোথাও নাই (আ. ৬২. ৫৩)-_এইব্প মহাভারতের 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। অধিক কি, সংসারের অনেক কঠিন প্রসঙ্গ 
প্রাচীন মহাত্ম। পুরুষের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা স্থবোধ্য কাহিনীর 
আকারে, সামান্য লোক্দিগের বোধ-সৌকধ্যার্থে, ভারত “মহাভারতে” পরিণত 
হইয়াছে। নতুবা কেবল ভারতীয় যুঝ্ধের কিংব| “জয়” নামক ইতিহাসের বর্ণন৷ 
করিবার জন্য আঠারো! পর্ব্ব বিবৃত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। 

কেহ এইবপ প্রশ্ন করিতে পারে যে, শ্রীরুষ্*অজ্জুনের কথা ছাড়িয়া দেও? 
কিন্ত তোমার আমার এতটা গভীর জলে প্রবেশ করিবার প্রপোজন কি? মন্ 
প্রভৃতি স্থত্তিকারেরা আপন আপন গ্রন্থে মন্ষ্ের৷ সংসারে কিন্ধপভাৰে 
চলিবে এই বিষয়ে কি স্প& নিয়ম নির্দেশ ক্রিয়া দেনু নাই? কাহারো হিংস! 
করিৰে না, প্রাণনাশ করিবে না, নীতিরক্ষা করিয়া চলিবে, সত্য বলিবে, গুরুজন- 
দিগকে*সম্মান করিবে, চুরি কিংবা ব্যভিচার করিবে না, প্রভৃতি সর্ববধন্দের সাধারণ 
নিয়মগুলি সকলে যদি পালন করে, তাহ৷ হইলে তোমার এই গোলযোগের মধ্যে 
গুড়িবার কারণ কি? কিন্তু উপ্টা এইরূপ বিচারও করা যাইতে পারে ফে, জুগ- 
তের যাবতীয় লোক যে পর্য্যন্ত স্ত্রী এই নিরমান্সারে চলে সেই পর্যন্ত সঙ্জনের৷ 
সদাচরণের দ্বারা হষ্ট লোকদিগের জালে আপনাদিগকে জড়াইয়া! ফেলিবেন, না, 
তাহার প্রতিকারার্্ণ যে প্রকারেই. হউক আপনাদিগকে বক্ষা করিবেন ?. ইহ! 



৬২ . গীতারহস্ট অথবা কর্্মযোগশাস্্র 
ব্যতীত এই সাধারণ নিয়মগুলিকে নিত্য ও প্রীমানিক বলিয়! মানিয়৷ লইলেও, 
অনেক সময় কর্তাপুরুষের সন্মুথে এইরূপ প্রসঙ্গও আসিয়৷ পড়ে যেস্থলে এই 
সাধারণ নিয়মগুলির মধ্যে ছুই কিংবা ততোধিক নিয়ম একসঙ্গে একই সময়ে 
আমরা প্রাপ্ত হই। তখন “এ-টা করিব কি ও-টা করিব” এইক্ধপ বিচারের মধ্যে 
পড়িয়! মানুষ প্রগল হইয়া ষার। অর্জুনের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল। কিস্ত 
অঞ্জন ব্যতীত অন্য মহৎ ব্যক্তির নিকটেও এইরূপ কঠিন :সমস্যা উপস্থিত হইয়! 
থাকে। এই সম্বন্ধে মহাভারতের অনেক স্থানে মর্শম্পর্শা বিচার-আলোচন! 
আঁচছ। তাহার দৃষ্টান্ত--মন সর্ধবর্ণের পক্ষে সাধারণ বলিয়৷ বাহ! বলিয়াছেন 
"অহিংসাসত্যম্তেরং শৌচমিক্ডরিয়নিগ্রহ:”-_অহিংসা, সত্য, অন্তেয়, কাঁয়মনো- 
বাক্যের শুদ্ধতা ও ইন্ডরিয়নিগ্রহ (মনু ১০, ৬৩ )__এই সনাতন নীতিধর্শুলির 

'মধ্যে অহিংসার কথাটাই ধরা যাক্। "অহিংস পরমোধ্শ্” (মভা. আ. ১১, ১৩) 
এই তব্বটি কেবল আমাদের বৈদিক ধর্মের মধ্যে নাই, কিন্তু অন্য সকল ধর্মের 
মধ্যেই ইহ! মুখ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে । বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদিগের ধর্মগ্রন্থ যে 
সকল আদেশ আছে তন্মধ্যে "হিংসা করিবে না,” এই আদেশ-বচনটিকে মনু 
মতই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। হিংসা শুধু জীব-হত্যা নহে, অন্য প্রাণীদের 
মনে কিংবা শরীরে কষ্ট দেওয়াও এই হিংসার ভিতরে ধরা যায়। স্থতরাং অহিংসা 
অর্থে কোন সচেতন প্রাণীকে কোন প্রকার ছুূঃথ না দেওয়৷ বুঝায় । পিভৃ-হত্যা 
মাতৃ-হত্যা, নর-হত্যা এই সকল হিংসা জগতের সকল লোকেরই মতে বড় রকমের 
হিংসা হওয়ায়, সকল ধর্মের মধ্যেই এই সকল হিংসাকেই প্রধান স্থান দেওয়! 
হুইয়াছে। কিন্ত মনে কর, আমার প্রাণ নাশ করিবার জন্য, কিংবা আমার পত্বী 
বা কন্যার উপর বলাৎকার করিবার জনা, অথবা আমার ঘরে আগুন লাগাইবার 
জন্য, অথবা আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত হরণ করিবার জন্য 
কোন হষ্ট মনুষ্য হাতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সজ্জিত) নিকটে পরিত্রাতা লোক কেহই 
নাই; তখন এইরূপ 'আততারী” মন্ুয্যকে আমরা কি-“অহিংসা পরমে ধর্ম” 
বলিয়! চক্ষু বুজিয়া উপেক্ষ। করিব? না--এই হষ্ট লোক সাম-উপচারের কথ! 
বদি না শুনে তবে উহ্থাকে বথাশক্তি শাসন করিব ? মন বলেন--. 

গুরুং বা বালবৃদ্ধো বা ব্রাহ্মণং বা! বহুশ্রুতম্। 
আততার়িনমাক্সাস্তং হন্যাদেবাঁবিচারয়ন্ ॥ 

"এইরূপ আততায়ী-ব ছু মনুষাকে-_সে .গুরুই হউক, বৃদ্ধই হউক, ছেলেই 
হউক, বা বিশ্বান্ ্রাক্মণই হউক, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, নিশ্চয়ই বর্ধ .করিবে।» 
কারণ, এরপ স্থলে, হত্যার পাপ হত্যাকারীকে ম্পর্শ করে না, আততারী নিজে. 
অধর্মাচরণেই নিহত হয, এইরূপ শান্্রকারের! লেন (ম্ক ৮৩৫০ )। শুধু 
মঙ্গ নহে, অর্বাচীন ফৌজদারী আইনও একট! সীমার তিতর আত্মরক্ষার এই 
অধিকার স্বীকার করিয়াছে । এইরূপ প্রসঙ্গে, অহিংসা অপেন্গা আতাপংরঙ্গণের 
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গুঁচিত্ই অধিফতর বুঝিতে হইবে । ভ্রণহতা! সফলেই অতি গছিত বলি 
'শ্বীকার করে; কিন্ত গর্ভে আটকাইয়। গেলে উহা কাটিয়া বাহির করা হয় নাকি? 
"বজ্ঞে পশুবধ প্রশস্ত বলিয়া বেদও স্বীকার করেন (মন ৫. ৩১) তথাপি পিষ্ট- 
পণ্ড নির্মাণ করিয়া তাহাও এক সময় এড়াইতে পারা ধায় ( মভা, শাং) ৩৩৭, 
অনু. ১১৫, ৫৬) কিন্তু বামু, জল, ফল প্রভৃতি সর্ধস্থান ছোট ছোট ক্ষুদ্র জীবে 
যে ভক্ষিরা আছে, তাহাদের হত্যা কিরূপে বন্ধ হইবে ? মহাভারতে €(শাং ১৫. 
২৬) অঙ্ুন বলিতেছেন £- 

লুক্যোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ। 
পক্মনোহপি নিপাতেন,বেষাং স্যাৎ স্বস্কপর্ধ্যয়ঃ 1 

"চক্ষে না দেখিতে পাইলেও তর্কের দ্বারা যাহার অস্তিত্ব বুঝা যায় এইকপ লুপ 
শ্রীবে অগং এতট! ভরিয়া আছে যে, আমরা আনাদের চোখের পাতা ফেলিলেও 
এই সকল জীবের হাত পা! ভাঙ্গিয়! বার 1” অতএব হিংস! করিবে না, এই কথা 
শুধু মুখে বলিলে কি ফল হইবে? এইন্প সারাসার বিচার করিয়া অনুশাসন 
পর্ষে (অনু ১১৬) মৃগরার সমর্ধন করা হইয়াছে । বনপর্বকে এইরূপ কাহিনী 
আছে যে, এক ব্রাহ্মণ ক্রোধের ত্বার।৷ কোন পতিভ্রতা রমণণীকে ভন্ম করিতে উদ্যত 
হইয়া যখন নিক্ষলপ্রত্ব হইলেন, তথন তিনি সেই রমণীর শরণাপন্ন হইলেন; 
তাহার পক, ধর্মের প্রকৃত রহস্য বুঝাইবার জন্য এ রমণী উক্ত ব্রাহ্মপণকে এক 
ব্যাধের নিকট পাঠাইলেন। এ্রীব্যাধ দাংস বিক্রয় করিত ও পরম মাতৃ-পিতৃভক্ত 

, ছিল। ব্যাধের এই ব্যবসায় দেখিয়া ব্রাহ্মণের অত্যন্ত বিস্ময় ও খেদ উপস্থিত 
? হুইল । তথন ব্যাধ অহিংসার প্রক্কত তত্ব ৪ষাহাকে বগিয়! তাহার ভ্ঞান সম্পাদন 
করিল! অ্রগতের মধ্যে কে কাঁহাকে না খায়? “জীবো জীবস্য জীবনম্” 

(ভাগ, ১. ১০, ৪৬) এই ব্যবহার নিত্য চলিতেছে । আপৎকালে প্প্রাপস্যান্স- 
মিষং সর্ববমূণ্_-ইহা শুধু স্থৃতিকারগণই যে বলেন তাহা নহে (মন্থু ৫. ২৮$ মভা, 
শাং ১৫, ২১), ইহা উপনিষদের মধ্যেও স্পঃ কথিত হইয়াছে (বেহু, ৩, ৪. 
২৮$ ছাং ৫, ২, ১7 বৃ, ৬, ১,১৪)। সফলেই হিংসা ছাড়ির। দিলে ক্ষাত্রধর্ 
কিরূপ খাকিবে ?. এবং ক্ষাত্রধর্্ম চলিয়। গেলে গ্রজাদিগের পরিত্রাতার বিনাশ 
ঘটিয়া, শে বাহাকে ইচ্ছা! বিনাশ করিবে, এইক্প অবস্থা দীড়াইবে। সায় কথা, 
নীতির সাধারণ নিয়মের দ্বারা সকল দময়ে কর্মের বিচার চলে না; বীতিশাস্্ের , 
মুখ্য'নিরম যেখঅহিংস/, সেই "অহিংসার নি্মেতেও কর্তব্যাকর্তব্যের সুক্ষ বিচান্ু 
কয়াআবশ্যক হয়। 

বেমন অহিংস। ধর্ম; ভেমনি ক্ষমা, শাস্তি, দয়্া--এই সকল গুণও শাস্ত্রে কঘিত 
হইয়াছে । কিন্তু সর্ধু সময়ে এই শাস্তি কিরূপে রক্ষিত হইবে ? নিত বাহাস 
শান্তি অবলন্বন কির! থাকে তাহাদের শ্ত্রীপুত্রাদিকেও ইতর লোকেরা প্রকাশ্য 

€ 



৩৪ গীতীরহস্য অথবা কর্মযোগশাস্্ । 

ভাৰে নিশ্চয়ই হরণ করে-_-এইরূপ কারণ প্রথমে দেখাইয়া, প্রহ্লাদ আপন 
নাতি বলিরাজাকে এইরূপ বলিতেছেন-_ 

ন শ্রেয়ঃ সততং তেজ! ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষম!। 
ও ক ধর খু 

তন্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ভিতৈরপবাদিতা ॥ 
নিক্নত তেজশ্বিতা ও নিয়ত ক্ষম। শ্রেয়ফর হয় না) এইজন্যই হে বৎস জ্ঞানীরা 
ক্ষমারও অপবাদ করিয়াছেন” ( মভা. বন. ২৮. ৬,৮)। অনন্তর, ক্ষমার যোগ্য- 
সষঠঙ্ঈপে কতকগুলি প্রসঙ্গের মধ্যে একটি প্রসঙ্গ প্রহলাদ বিবৃত করিলেন। 
তথাপি, প্রহলাদ ক্ষমার যোগ্যস্থল বুঝিবার তত্ব বা নিয়ম কি তাহা বলেন নাই। 
যোগ্যপ্রসঙ্গ বুঝিতে না! পাঁরিয়া যদি কেহ অপবাদেরই প্রয়োগ করে, তাহা হইলে 
তাহার সেই আচরণ দুর্নীতির আচরণ হয়। অতএব, এই যোগ্য প্রসঙ্গ কিরূপে 
নির্ণর কর! যাইতে পারে, তাহার তত্বাট বুবিয়৷ লওয়! খুবই আবশ্যক । 

সকল দেশের ও সকল ধর্মের আবালবৃদ্ধবনিতা, অপর যে তত্বটিফে সর্বো- 
পৰি প্রামাণিক বলিয়া মান্য করে--সেটি “সত্য” । সতোর মাহাত্বা কি আর 
বর্ণনা করিব? সমস্ত স্ষ্টি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে “খত, ও “সত্য উৎপন্ন হয়। 
সেই সত্যেতেই আকাশ, পৃর্থী, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত আবৃত ও ধৃত হইয়া 
আছে,_-এইরূপ দেবতারা সত্যের মহিমা কীর্তন রডের! প্থতং 5 সত্যং 
চাভীদ্বাত্তপসোহধ্যজায়ত” (খ, ১০. ১৯৯. ১), “সত্যেনোত্বভিতা ভূমি” (খ, 
১০, ৮৫. ১), ইত্যাদি মন্ত্র দেখ। “সত্য” এই শবে্ের ধাত্বর্থও “হওয়া” অর্থাৎ 
“কখনই বিনাশ হইবার নহে” অথবা যাহা ত্রিকালে অবাধিতভাবে থাকে” 3 
স্থতরাং “সত্যপরতা নাহি ধর্শা। সত ,তেচি পরব্রহ্ধ।” (সত্য অপেক্ষা ধর্ম, 
নাই, সত্যই পরব্রদ্ম) এইরূপ সত্যের প্রকৃত মহিমা বর্ণিত হই্াছে। নাস্তি 
সত্যাৎপরোধর্্ম* ( শাং ১৬২, ২৪), এই বচন মহাভারতের অনেক স্থানে 
পাওয়া যায় এবং ইহাও লিখিত হইয়াছে যে__ 

অশ্বমেধসহতরং চ সত্যং চ তুলয়৷ ধৃতম্। 
অশ্বমেধস্হত্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ 

"সহজ অশ্বমেধ ও সত্য এই উভয়ের তৌল করিলে সত্যেরই গুরুত্ব উপলদ্ধি হয়” 
(আ, ৭৪, ১০২)। সাধারণ সত্য সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে। সত্য সম্বন্ধে মন্ধ 
বিশেষ করিয়া আর"এক কথা এই বলেন-_ 

বাচ্যর্থা নিরতাঃ সর্ব বাঙ্মূলা বাগ্বিনিঃম্তৰঃ | 
তাং তুষঃ স্তেনয়েছাচং স সর্বাস্তেয়কৃন্নরঃ ॥ 

"মনুষ্য মাত্রেরই "পমন্ত ব্যবহার বাক্যের হবার. টিরিচালিত হয়। পরস্পরের 
বিচার-আলোচন! পরস্পরকে জানাইবার পক্ষে শবের ন্যায় দ্বিতীর় সাধন নাই'। 
কিস্কু এই সমস্ত বযবহীরের, আশ্রকক্ান ও বাক্যের যে মুল উৎস, তাহাকে যে. 



কর্মমজিজ্ঞাসা ৷ ৩৫ 

ব্যক্তি ঘোলাইয়া৷ ফেলে অর্থাৎ বাক্যের সহিত প্রতারণা করে, সে ব্যক্তি সর্ব- 
চোর ব্যতীত আর কিছুই নহে।” অতএব “সত্যপুতীং বদেদ্বাচং* ( মন্ ৬. ৪৬) 
সতাপৃত বাক্যই বলিবে- এইরূপ মনু বলিয়াছেন। উপনিষদেও “সত্যং'বদ। 
ধর্্দং চর |” (তৈ, ১১১. ১) এইরূপে অন্য ধর্ম অপেক্ষা সত্যকেই প্রথম 
স্কান দেওয়া হইয়াছে । শরশয্যাশায়ী ভীন্মদেব, শাস্তি ও অনুশাসন পর্বে, 
ফুধিষঠিরকে সর্বধন্দের উপদেশ দিয়া, প্রাণত্যাগের পুর্বে “সত্যেযু যতিতব্যং বঃ 
সত্যং হি পরমং বলং* এই বাক্যকে সকল ধর্মের সারভৃত বলিয়া! এক সত্যফেই 
পালন করিতে বলিয়াছেন (মভা, অনু, ১৬৮, ৫০)। বৌদ্ধ ও থুষ্টান ধর্শেখ্9ি 
এই ধৃর্ম্নেরই অঙ্রূপ বর্ন দেখিতে পাঁওয়া যায়। | 

এই প্রকারে সর্ধোপত্বি সিদ্ধ ও চিরস্থায়ী সত্যের ,কোন অপবাদ হইতে 
পারে ইহা কি কেহ স্বপ্নেও মনে করিতে পারে? কিন্তু ছুষ্টলোকে পুর্ণ এই 
জগতের বাবহার বড়ই কঠিন ! মনে কর, কোন ব্যক্তি দস্থযহস্ত হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়া তোমার চক্ষুর গোচরে নিবিড় বনে লুকাইয়া আছে) পরে তরবার-হস্তে 
সেই ডাকাত ”সেই বাক্তি কোথায়” বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 
তখন তৃমি কি উত্তর দিবে? সত্য বলিবে, না, সেই নিরপরাধ প্রানীর প্রাণ 
বাচাইবে ? কারণ, নিরপরাধ প্রাণীর হিংসা! নিবারণ করা, ইহা শাস্ত্াহসারে 

' সত্যেরই, ন্যায় মহত ধর্ম । মন্ু বলেন, “নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ক্রয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ* 
'€ মন ২. ১১০) মভা, শাং ২৮৭, ৩৪,)-_জিজ্ঞাসা ব্যতীত কাহারও সহিত 
কথা! কহিবে না, এবং অনায়পূর্বক যদি কেহ প্রশ্ন করে, জিজ্ঞাসা করিলেও 
তাহার উত্তর দিবে না) জানা থাকিলেও পাগলের মত কেবল হু" হু" করিয়াই 
কালক্ষেপ করিবে--"জীনব্লপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ।” ঠিক্ কথ!। 
কিন্তু ছি" ছা” বল! ও মিথ্যা বলা পর্যায়ক্রমে একই নহে কি? “ন ব্যাজেন 
চরেছ্বর্ম*,-_ধর্মমের সহিত প্রতারণ! করিয়া মনকে বুঝাইও না-_তাহাতে ধর্ম 
প্রতারিত হয়না, তুমিই «প্রতারিত হইবে ; মহাভারতের অনেক স্থান্রে এইযূপ 
কথিত হইয়াছে ।. (মভা, আ, ২১৫: ৩৪)। কিন্তু হাহ" করিয়। কালক্ষেপ 

করিবার মতও্যদি অবস্থা না হয়? দস্থ্য হাতে তরবার লইয়া, তোমার বুকের 
উপর বসিয়া, ধন রত্ব কোথায় আছে বলিয়। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, এবং 
উত্তর নয দিলে তোমার প্রাণ বাইবে,-- এই অরস্থায় 'তুমি কি বলিবে ? 'সকল 
ধর্মের রহস্জ্ঞ ভগবান্ শ্রীকষ্চ এই প্রকার চূন্্যর দৃষ্টাস্ত দিয়। কর্ণপর্ষে 
অর্জুনকে (_কর্ণ* ৬৯, ৬১), *এবং পরে, শাস্তিপর্কে, সত্যানুতাধ্যায়ে (শাং, * 
৯০৯৯ ১৫ ৮৬) তীন্ম যুধি এইরূপ বলিতেছেন £- . 

অকুজনেন ্েন্মোক্ষে! নাবকৃঁজেৎ কথংচন। 
অবশ্যং কুজিতব্যে ব! শক্কেরন্বাপ্যকৃজনাৎ। 
শ্রেরস্তত্রানৃতং বক্ত ং:সত্যাদদিতি বিচারিতম্ 



৩৬ গীতারহস্য অথব] কর্্মযোগশান্ত । 

মা বলিলে যদি মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে ফোন ফথাই বলিবে না3 
বলা যদি নিতাস্তই আবশ্যক হয়, কিংবা! না বলিবার দরুণ কোন বিপদের 
আশঙ্কা! থাকে, তবে সেই সময় মিথ্যা বল! অধিক প্রশম্য, বিচারে এইক্গপ 
স্থির হ্ইস্াছে।” কারণ, সত্য-ধর্শ কেবল শবোচ্চারণ-নিঃস্ছত বাক্য নহে, 
কিন্ত যে:ব্যবহারে সকলের কল্যাণ হয় সেই ব্যবহার শুধু শব্দোচ্চারণ অধথার্থ 
হইয়াছে বলিয়া গহিত বল! যাইতে পারে না। যাহাতে সফলের ক্ষতি হয় 
স্কাহা সত্যও নছে, অহিংসাও নহে £-- 

সতারা বচনং শ্রেয্ঃ সত্যাদপি হিতং বদেত। 
ষন্তুতহিতমত্যন্তং এতৎসত্যং মতং মম ॥ ' 

“সত্য বল। প্রশস্ত বটে) কিস্তু সত্য অপেক্ষাও সর্বতূতের যাহাতে হিত হস 
সেইক্ধপ বাক্যই বলিবে 'কারণ, সর্বভৃতের খাহা অত্যন্ত হিত তাহাই আমান 
মতে গ্রককৃত সভ্য”-_-এইরপ শাতিপর্বে (শা ৩২৯, ১৩১ ২৮৭, ১৯) 

সনৎকুমারের প্রসঙ্গে নারদ. শুকফে বলিয্লাছেন। পবডৃতহিত২, এই পদটি 
দেখিরা আধুনিক ইংরেজী উপযোগীতাবাদী স্মরণে আসার যদি কোন ব্যক্তি 
এই বচনটি গ্রক্ষিপ্ত মনে করেন, তবে তার ইহা ভূলিলে চলিবে না যে, এই 
বচনটি মহাভারতের 'বনপর্বে ব্রাঙ্গণব্যাধ-সম্বাদে, ই তিনবার আসিয়াছে। 
তন্মধ্যে একস্থানে “অহিংসা সত্যবচনং সর্বভৃতহিতং পরং (বন, ২৯৬. ৭৩) 
এবং আর এক স্থানে “য্ুতহিতমত্যন্তং ভৎসতামিতি ধারণা” (বন, ২০৮১৪), , 
এইরূপ কিছু কিছু পাঠভেদ আছে। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্টির দ্রোণাচার্ধ্যকে “নয়ো 
বা কুগ্জরে। বা”৮-_অশ্বখাম! হত ইতি গজ--এইক্প উত্তর দিয়া যে সংশর-মোহ 
উৎপাদন করিয়াছিলেন,_-ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। এই প্রকারে অন্যান্য 
বিষয়েও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পার। হত্যাকারী মন্তৃষ্যের প্রাণ মিথ্যা: 
বলিয়া বাচাইবে, আদাদের শীত্ত্র একথা! বলে না । কারণ, শান্ত্রেই হত্যাকারী 
মহুয্ের দেহাস্ত প্রায়শ্চিত্ত কিংবা! বধদও কথিত হইয়াছে; স্তিরাং. উদ্ত মনু্য 
দণ্ডার্হ কিংবা বধ্য। এই অবস্থায় ।কিংবা ইহার ন্যায় অন্য কোন অবস্থায় 
মিথ-সাক্ষ্য-দাতা মনুষ্যের সাত কিংবা ততোধিক পূর্বপুরুষ ও সে ব্যাক্তি হ্বয়ং 
নরকগামী হয়,--ইহা সকল শীস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন (মন, ৮, ৮৯--৯৯) 
মতা. আ. ৭, ৩)। কিন্তু কর্ণপর্ষে উপরি-উক্ত দস্যর দৃষ্টান্ত অনুসারে, যদি 

'সত্য কথা বলার দরুণ নিরপরাধ মনুষ্যের প্রাণ বিনা কারণে বিনষ্ট হয়--তখন 
কি করা যাইবে?  গ্রীননামর্ক এক ইংরাজ গ্রন্থকার স্বকীয় “নীতিশান্ের 
উপোদধাত+ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এইরূপ" স্থলে সমস্ত, নীতিশাগ্র 
নিরুত্তর ও নীরব হুইরা বায়। মন্থু ও যাল্ঞবস্ধ্য এইরূপ ' প্রসঙক্কে সত্যাপবার্দের 
মধ্যে পরিগণিত করেন সভ্য; কিন্তু এইরূপ গণনা তাহাদের হতে সাধারণতঃ 
গৌখ--তাই তাহারা শেষে এরূপ অপবাদের জন্য প্রায়শ্চিতেযও উপদেশ দিয়ানছিন 



কর্মাজিজ্ঞাসা । রি 

তংপাবনায় নির্বাপ্যশ্চকঃ সারম্যতে। ছিজৈঃ ॥. 
(যাজ, ২. ৮৩3 মনু, ৮. ১০৪-১০৬)। 

'অহিংসার অপবাদে যিনি বিস্মিত হন নাই এইরূপ কোন বড় ইংরেজ সত্য 
' সত্বন্ধে আমাদের ধর্শশান্ত্রকারদিগকে নীচে নামাইয়। রাখিবার প্রযত্ব করিয়াছেন। 
তাই,' প্রামাণিক খৃষ্টান ধর্ম্োপদেশক ও নীতিশাস্ত্সত্বন্বী ইংরেজ গ্রন্থকার এই 
সম্বন্ধে কি বলেন তাহা এইথানে বলিতেছি। “আমি মিথা৷ বলিলে, প্রভুর 
সত্যের মহিমা বদি অধিক বদ্ধিত হয় € অর্থাৎ খুষ্টধর্ম্ের অধিক প্রচার হয়) 
তাহ! হইলে আমাকে কিরূপে পাপা বলিয়। স্থির করিবে? (রোম, ৩. ৭) 
এইরূপ খুষ্ট-শিষ্য পলের মুখোচ্চারিত বাণী বাইবেলের অঙ্গীকারের মধ 
প্রদত্ত হইয়াছে। খুষ্টধর্দের ইতিহাসকার মিলম্যান বলিয়াছেন যে প্রাচীন 

ধর্মোপদেশক কয়েকবার এই অন্থসারে কাজ করিগ়াছেন। কাহাকে ভোগা 
দেওয়া কিংব! ভুল বুঝানো--ইহা বর্তমান কালের পাশ্চাত্য নীতিশান্ত্রক্ত পণ্ডিতের! 
প্রায়ই ন্যাধ্য বলিয়া! শ্বীকার করেন না । তথাপি, সত্যধর্শনীতি ষে একেবারে 
নির়পবাদ এ কথাও তাহার! বলেন না। যে সিজিক্ নামক পণ্ডিতের নীতি শাস্ত্র 
সস্ধীয় গ্রন্থ অধুনা আমাদের স্কুলে পড়ান হয়, তাহারই কথা ধর না কেন। 
সিক্িক্ এই কর্মাকর্মসংশয় স্থলে, “অধিকতম লোকের অধিক সুখ” এই 
তন্বের বনিয়াদে নীতি নির্ণয় করিয়াছেন এবং প্র কষ্তিপাথর প্রয়োগ করিয্াই, . 
তিনি শেষে এইবপ স্থির করিয়াছেন যে, “ছোট ছেলে, পাগল, রুগ্ন ব্যক্তি 
(সত্য বলিলে যদি তাহার শরীর খারাপ হয়), নিজের শত্র, চোর-_ইহাদের 
নিকট এবং অন্যানপূর্ববক যে ব্যক্তি প্রশ্ন করে তাহাকে উত্তর দিবার সময়, 
কিংবা উকীলের পক্ষে নিজ্ত ব্যবসায়ে,__মিথ্যা কথা রল! অন্যায় নহে ।» * মিলের 

+ গ্রন্থেও এই অপবান্ধের কথা অর্থাৎ ব্যতিক্রমস্থলের কথ! 
আছে।1 এই অপবাদ ব্যতীত সিজ্বিক্ নিজ গ্রন্থে আরও এই কথ! লিখির়াছেন 
বে, “সকলেই সত্যাচরণ করিবেক এইবপ যদিও আমরা বলি, তথাপি যে 
রাজকীর পুরুষকে নিজ কাজকর্ম গুপ্ত রাখিতে হয় তিনি অন্যের নিকট কিংবা! 
কোন ব্যাপারী খরিদ্দারের নিকট সব সময় সত্যই বলিবেন এ কথা৷ আমরা 
বলিতে পারি না।” £ আর এক স্থানে, তিনি বলিয়াছেন যে, এই প্রকার 
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€ 

নিজের সুবিধামত কাজ করা পাদ্বি ভট্টদিগের ও সৈনিকদিগের মধ্যে দেখা 
যায়। আধিভৌতিক দৃষ্টিতে ধিনি নীতিশান্ত্রের বিচার-আলোচন! করিয়াছেন সেই 
লেস্লি ট্টিফেন নামক আর এক ইংরেজ গ্রন্থকার এই প্রকারের অন্য উদাহরণ 
দিয়া শেষে এইরূপ লিথিয়াছেন যে, “আমার মতে, কোন কার্য্যের পরিণামের 
দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার নীতিমত্বা স্থির করা আবশ্যক । মিথ্যা বলিলে 
যদি সর্বসমেত অধিক কলাণ হইবে আমার বিশ্বাস হয় তাহা হইলে সত্য 
বলিবার জন্য আমি কখনও প্রস্তত 'থাকিব না। এবং এই প্রকার 
ব্শ্বাস' হইলে সম্ভবতঃ মিথ্যা বলাই আমার কর্তব্য-_এইক্বপ আমি 
বুঝিব।” * ধিনি অধাত্মদৃষ্টিতে নীতিশান্ত্রের বিচার করিয়াছেন সেই গ্রীন 
সাহেব 1 এই প্রপঙ্গের উল্লেখ করিয়া, এই সময়ে নীতিশান্ত্রে মনুষ্যের সংশয় 
মিবৃতি করিতে পারে না, এইরূপ স্পই বলিয়াছেন ) এবং শেষে এইরূপ দিদ্ধাস্ত 
করিয়।ছেন যে “কোন সাধারণ নিয়ম কেবল নিয়ম বলিক়্াই পালন করিতে 
হইবে এই কথার কোন গুরুত্ব নাই ) “সাধারণত£ তাহার পালনে আমার 
শ্রেয় হইবে এইটুকুই নীতিষ্াস্ত্রের কথা। কারণ, এই স্থলে আমরা কেবল 
নীতির উপদেশে আমাদের লোভমূলক লঘু মনোবৃত্তি সকল ত্যাগ করিতে শিখিয়! 
৯ + নীতিশান্ববেত। বেন্, হ্বেবেল্ প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিতদিগেরও মত 
এইরূপ । $ 

উপরি-উক্ত গ্রন্থকারদিগের মতের সহিত আমাদের ধর্ধশান্ত্কারদগের প্রৰ- 
ত্িত নিরমগুলির তুলনা করি'ল সত্য" সম্বন্ধে অধিক অভিমানী কে, তাহা সহজেই 
উপলব্ধি হইবে । আমাদের শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে সত্য-- 

' ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীযু রাজন্ন বিবাহকালে । 
প্রাথাতায়ে সর্ধধনাপহারে পথশবৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ 

শ্ঠাট্ট|! করিয়া, স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে, 
এবং সঞ্চিত ধন বাচাইবার জন্য -সর্ব-সমেত এই পাঁচ স্থলে অনৃত বশায় পাতক 
নাই” (মভা, আ, ৮২, ১৬) শাং ১০৯ ও মন্ত্র ৮, ১১* দেখ)। কিন্তু তাহার 

*1,89119 50101061755 90161008 ০৫ 101)103 0121) 14 $ 99. 7,869 
«(00 91.) “400. 006 09162100109 0০01 5801) & 1500 93, 0০0 
[781 285 00101 108 080 00 115. 

॥ 1 0796098 ১015809296108, 0 1200105, 8 816. 0. 879 (500 
01)82198 1010607.) | 

92105 ০001 200 01621 50121008, 9. 44৮ (৫ 1885) ; 

2190 ড1)6৬76118 19197059005 ০0 210181165০০] ]], 01788 এয, 
2800 0৮ (4৮) 20. 1864) 



কন্মজিঙ্টাসা | ৩৯ 

অর্থ স্ত্রীলোকের নিকট সব সময়েই মিথ্য। বলিবে, এরূপ নহে। সিজ্িক সাহেব বে 
অর্থে “ছোট ছেলে, পাগল, কিংবা রুগ্ন” ইহাদের সম্বন্ধে অপবাদ: কহিয়াছেন 
সেই অর্থই মহাভারতের অভিগ্রেত। কিন্তু পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে 
ধাহারা গুটাইয়। রাখিয়াছেন, সেইঃইংরেজ গ্রস্থকারেরা! আরো! বেশী দূর গিয়া, 
ব্যাপারীর। পর্যান্ত নিজের লাভের জন্ত মিথ্যা বলিতে পারে- এই যে কথ] 
স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, একথা আমাদের শাস্্রকারেরা কখনই 
্বীকার করেন নাই। কেবল সত্যশব্ধ উচ্চারণ অর্থাৎ শুধু বাচিক সত্য এবং 
সর্ধভৃতহিত অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য এই হয়ের মধ্যে যে স্থলে বিরোধ হয় এ 
যেস্থলে বাবহার-দৃষ্টিতে অসত্য বলা অপরিহার্য্য হয়, সেই সেন স্থলেই ইহারা 
কার্ধ্য সি্ধ করিতে কোন কোন স্থানে অনুমতি দিয়াছেন। সত্যাদি নীতিধর্শ 
তীহাণিগের মতে নিত্য, অর্থাৎ সর্বকালে সমান অবাধিত ; সুতরাং পারলৌকিক 
হরিতে সাধারণত ইহাতে কিঞ্চিৎ পাপ আছে স্থির করিয়া তজ্জন্য তাহার! 
প্রায়প্চিতেরও বিধান করিয়াছেন। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত নিরর্৫থক ও শুন্যগর্ভ, 
এই কথ! বর্তমানের আধিভৌতিক শাস্ত্রকারেরা বলিলেও বলিতে পারেন । 
কিন্ত ধাহারা এই সকল প্রারশ্চিত্তের বিধান করিক্াছেন তাহাদিগের ধারণা 
কিংবা বাহাদের জন্য এইবপ বিধান হইয়াছে তাহাদের ধারণা সেরূপ না হওয়ার, 
উভয়েই উক্ত .সত্যাপবাদ গৌণ বলিকাই স্বীকার করেন, এইরূপ সিষ্ধাস্ত 
করিতে হইবে ; এবং এই অর্থই এই প্রসঙ্গের কথাকাহিনীতেও প্রতিপাদিত 
হইক্সাছে। উদাহরণ বথা-__যুধিষ্টির “নরে! ব! কুঞ্জরো। বা” এইরূপ কঠিন সমস্যার 
স্থলে একবার মাত্র ইতস্তত করিয়া বলিয়াছেন ? কিন্ত তাহার দরুণ, পুর্বে তাহার 
যে রথ জমি হইতে চারি আন্কুল উপরে অন্তরীক্ষে চশিত, সেই রথ পরে অন্য 
লোতুকর, রথের ন্যায় জমির উপর দিক! চলিতে লাগিল এবং শেষে তাহার দরুণ 
ঘণ্টাথানেকের জন্যও নরকলোকে তাহাকে বাস করিতে হইল-_এইরূপ 
মহাভারতেই কথিত হইয়াছে ( দ্রোণ, ১৯১, ৫৭. ৫৮ ও ন্বর্গা ৩. ১৫ )। সেইরূপ, 
ক্ষাত্রধর্মান্ুসারে, কিন্তু শিখণ্ীকে সামনে রাখিয়৷ ভীম্মের বধসাধন করিবার 
দরুণ, অজ্ঞুন* আপন পুত্র বক্রবাহনের হাতে পরাভূত হন এইরূপ অশ্বমেধপর্বে 
বর্ণিত হইয়াছে ( মভা, অশ্ব, ৮১. ১* )। এই সকল কথা হইতে বুঝ! যাইতেছে 
যে, গ্রসঙ্গবিশেষে কখিত উপরি-উক্ত অপবাদ মুখা বা প্রামাণিক স্বীকার 
করা যা না। আমাদের শান্ত্রকোরগণের যাহা কন্তিম ও তান্বিক সিদ্ধান্ত তাহা 
মহাদেব পার্ধতীকে বলিয়াছেন 

আত্মহেতোঃ পরার্ধে বা নর্মহাস্যাশ্রয়াতথা। 
বে মৃযা ন বদক্্ুহ তে নবাঃ স্বর্মগামিনং ॥ 

শস্বার্থের জন্য, পরহিতের জনা, কিংব! ঠান্র। করিয়া যে সকল ব্যক্তি .এই 
জগতে কখন মিথ্যাবলে না, তাহার! ্বর্গগামী হয়” ( মন্ডা, অনু, ১৪৪৯ ১৯১। 
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আপন বাক্য ঝা! প্রতিজ্ঞাপালন ইহা সত্যেরই অন্তভূতি। হিমাচল বিচ- 

লিত কইতে পারে, কিংবা! অগ্নি শীতল হইতে পারে, কিন্ত আমার মুখের 
কথা অন্যথ৷ হইবার নহে” এইব্ধপ প্রীক্ণ ও ভার বলিয়াছেন €(মভা, আ, 
১০৩ ও উ* ৮১, ৪৮)। ভর্তৃহরিও সৎপুরুষের এইক্সপ বর্ণনা করিয়াছেন-- 

তেজস্ষিনঃ স্থখমস্থনপি সম্ত্যজস্তি 
সত্যব্রতবাসনিনে ন পুনঃ প্রতিজ্ঞাম্ ॥ 

"মৃতাব্রত তেজন্বী পুরুষ আপনার প্রাণ পথ্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা 
ত্যাগ করেন না” (নীতিশ, ১১০)। সেইরূপ, দাশরথি প্লামচন্দরের এক- 
পত্রীব্রতের মতই তাহার একবাণ ও একবাক্যব্রতেরও খ্যাতি আছে-_*“ছিঃ শয়ং 
মাভিদন্ধত্তে রামে। দ্বিন্নাভিভাষতে”। হরিশ্ন্দ্র স্বপ্নদত্ত বাক্যকে সত্য 
করিবার জন্য ডোনের ঘরেও জল বহন করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণের কথ! 
আছে। কিন্তু উল্টাপক্ষে, ইন্দ্রা্দি দেবতারাও বৃত্রান্থুরের সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করিয়া তাহার বধপাধন করিয়াছিলেন, এইরূপ বেধে বর্ণিত হইয়াছে । হিরণা- 
কধিপুবধ-সম্বন্ধে এ ধরণের কথা আছে। তদ্যততীত আইনের ভিতরেও এমন 
কতকগুলা কড়ার দেখা যায যাহা ন্যাক্সরিচারে বে-আইনী ও পালনের অযোগ্য 

'বলিয়। স্বীকৃত হইয়া থাকে । অজ্ঞুনসম্বন্ধে এইরূপ একটা বিষয় মহাভারতের 
কর্ণপর্কে বর্ণিত হ্ইক্নাছে (কর্ণ ৬৯)। অজ্জুনের এইবূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, 
তুমি আপন হাতের গাণ্ডীব ধনু অন্যকে দেও' এই কথাযে কেহ আমাকে 
ঘলিবে আমি তখনি তার শিরশ্ছেদ করিব», অনন্তর কর্ণ যুদ্ধে যুধিষ্টিরকে 
পরাজয় করিলে পর, যুধিষ্টিরের মুখ হইতে অজ্জুনকে উদ্দেশ করিয়। যখন নৈরাশ্য- 
ব্রনিত শ্বাভাবিক উচ্ছ?সোক্তি বাহির হুইল যে “তোমার গাণ্ডীবে আমাদের 
কি কাজ'হইল? উহা হাত হইতে ফেলিয়া! দেও”, তখন অজ্ছুন হাতে তরধার 
লইয়! ঘুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন! কিন্ত শ্রীরুষ্ণ সেই সম নিকটে, 
থাকার, সত্যধর্ কাহাকে বলে, তত্বজ্ঞান-দৃষ্টিতে ইহার মার্ষিক বিচার করিয়া, 
“তুমি মূড়, সু ধন্দ এখনও তুমি জান না, বৃদ্ধদের নিকট তোমার উহা শিক্ষা 
করা আবশ্যক, “ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্তয়া তুমি বৃদ্ধদের সেবা কর নাই, তোমায় 
প্রতিজ্ঞা যদি রাখিতে হয় তবে তুমি যুধিঠিরকে ভত্সনা কর, কারণ'মানী ব্যক্তির 

(শাং, ১০৯)। ব্যবহারক্ষেত্রে সকলেরই এই  উপদেশের প্রতি লক্ষ্য কল্সা 
আবশ্যক । এই ুঙ্ক প্রসঙ্গ নি কর! বড়ই কঠিন সন্দেহ, নাই। দেখ এই 
লে দ্রাতৃধর্্ম সত্য “অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহার বিপরীতে 'গীতাক়্ ভ্রাতৃপ্রেদ 
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অপেক্ষা ক্ষাব্রধর্থথ তথায় বলবত্তর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা! পাঠকদিগের 
সহজেই উপলব্ধি হইবে । 

অহিংসা ও সত্য-_-ইহাদের সম্বন্ধেই বদি এত বাদান্বাদ তখন তৃতীয় সাধারণ 
তত্স অস্তেয় সম্বন্ধেও যে এই প্রকার বাদান্বাদ হইবে তাহাতে আর, আশ্চর্য 
কি? একজনের স্তায়োপার্জিত সম্পত্তি অন্তের! বদি অবাধে চুরি বা লুট করিতে 
পায়, তবে ধনসঞ্চয় বন্ধ হইয়৷ সকলেরই ক্ষতি হুইবে, ইহ! নির্কিবাদ। কিন্তু এ 
নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হইবার দরুণ, মূল্য দিয়া, মঞ্জুরী 
করিয়া, কিংবা ভিক্ষা করিয়াও অন্ন সংগ্রহ হইতেছে না, এইরূপ বিপত্তি উপস্থিত 
হইলে পর, বদি কেহ চুরি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে মনে করে, তাহাকে কি 
পাপী ঠাওরাইবে 1? বারো! বৎসর ধারয়া অকাল পড়ান্, বিশ্বামিত্রের নিকট এই- 
রূপ এক কঠিন সমন্ত। উপস্থিত হয়; এই বিপত্তিকালে, চণ্ডালের ঘরের কুকুর- 
মাংসের ঠ্যাং চুরি করিয়া' সেই অভক্ষ্য অল্নে স্বীয় প্রাণ বাঁচাইবার 'প্রবৃত্ি তাহার 
হইয়াছিল, এইরূপ মহাভারতে আছে (শাং ১৪১)। পঞ্চ পঞ্চনথা ভক্ষ্যা*” 
(মন্থ, ৫" ১৮ দেখ) * প্রভৃতি বহু শাস্ত্রার্থের ব্যাখ্যা করিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ, 
আর তাহাও চুরি করিয়া ভক্ষণ, না করিবার অন্য, শান্ত্রগ্রমাণের উপর তন়্ করিস 
অনেক উপদেশ উক্ত চণ্ডাল বিশ্বামিত্রকে দিয়াছিল। কিস্তু- 

: পিবস্ত্যেবোদকং গাবে মঞ্ডকেষু রুবৎস্বপি | 
| ন তেহধিকারো ধর্শেহস্তি মা ভূরাত্মপ্রশংসকঃ ॥ 

"ওরে! ভেকের! ডাঁকিলেও গাভীরা জল পান করিতে ছাড়ে না; চুপকর! 
আমাকে ধর্ম শেখাবার তোর অধিকার নাই, মিছামিছি বড়াই করিস নে” এই 

১ “কথা বলিয়। বিশ্বামিত্র তাহ! অবস্তা করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন--*জীবিতং 
৷ মরণাঁৎ শ্রেয় জীবন্ধর্ম মবাপ্যাৎ”-_“বীচিলে তবে ধর্ম লাভ হয়, অতএব জীবন 
| মরপােক্ষা শ্রেয়” । কেবৰ বিশ্বামিএ নবে, এই প্রসঙ্গে অজীগর্ভ, বামদেব 

* কুকুর, বানর প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর ৫টা করিয়া! নখ আছে, সেই সকল প্রাণীর মধ্যে 
(যাদের গায়ে ক্টক আছে সেই.) সজারু, শল্লক (সজারুর এক জাত) গৌধা, কৃর্ম, শশক, 
এই পাঁচ প্লাীর মাংস ভক্ষা__এইরপ মন্থু ও যাজ্ঞবন্ বলিয়াছেন (মনু, ৫. ১৮) বাজ, 
১০ ১৭৭)৭ ইহা ব্যতীত মনু খা অর্থাৎ গণ্ডারেরও উল্লেখ করিয়াছেন ? কিন্ত সে বিষয়ে 

ইহার এইরপ অর্থ করেল ; এই পারিভাষিক অর্থকে তিনি স্পরিসংখ্যা” এই দাম ॥ “পঞ্চ পঞ্চদনা ভকষ্যাঃ*-_ইহাই এই পরিসংখ্যার মুখ্য উ্দাহর4। মাংস খাওয়াটাই শিবিদ্ধ খলিয়া! মানিতে হয়, তাহা হইলে খাওয়া নিষিদ্ধ হই 
৮ 



৪২ গীতারহস্য অথবা কর্মমযোগশাস্্ী। 
(মন্থ ১৭, ১*৫-১৮)। হৃবস্ নামক ইংরেজ গ্রন্থকার আপন গ্রন্থে এইরূপ 
বলেন যে, *হূর্ভিক্ষের সময়, মূল্য দিয়া বা ভিক্ষার দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিতে না 
পাঁরয়া যদি কেহ পেটের দায়ে চুরি বা ডাকাতি করে তবে তাহার সে অপরাধ 
সর্বধা মার্জ্নীর ।” * মিল্ও লিখিয়াছেন যে এই প্ররার অবস্থায় চুরি করি- 
যাও আপনার প্রাণ রক্ষ। করা মীম্ুষের কর্তব্য ! 1 

“মরণ অপেক্ষ। জীবন শ্রেয়” বিশ্বামিত্রের এই তত্বটি কি সর্ধথা অব্যভিচারী 
নহে? এই জগতে কেবল বাচিয়া থাকাটাই কিছু পুরুযার্থ নহে । বলি খাই! 
কাকেরাও অনেক বৎসর বীচিয়া থাকে । তাই, বীরপত্বী বিল আপন পুত্রকে 
এইরূপ বলিয়াছেন যে, শয্যার উপর জড়বৎ পড়িয়া! থাক। অপেক্ষা, 
জন্য অলিরা উঠাও শ্রেয়-_.”মূহূর্তং জলিতং শ্রেয়া ন চ ধুমাপ্সিতং চিরং” ( মভা,.উ, 
১৩২*১৫)। আজ নহে কাল, অন্তত শত বৎসরের পরে মৃত্যু নিশ্চিত, ইহাই 
বদি সত্য হয় (ভাগ, ১০. ১,৩৮১ গী, ২ ২৭) তাহার জন্য ভয় বা কারা কেন? 
অধ্যাত্মশান্ত্রাহ্ুসারে আত্ম! নিত্য ও অমর। তাই, মৃত্যুর বিচার করিবার সময়, 
প্রারন্ধ কর্মমানুসারে প্রা যে শরীর সেই শরীরের কি হয়-_এই প্রশ্নটার মীমাংস! 
বাকী থাকিয়া যার়। চলা-বল! করিতেছে এই যে শরীর ইহা! নশ্বর, কিন্ত আত্মার 
কল্যাণার্থ যাহা কিছু এ জগতে করিবার আছে, এই শরীরই তাহার একমাত্র ৰ 
সাধন) তাই মন্ুও বলিয়াছেন,__“আত্মানং সততং রক্ষে দারৈরপি ধনৈরপিশ ধন, 
দারা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে সতত রক্ষা করিবে (মনু ৭ ২১৩)। এই 
মানবদেহ ছর্লভ ও নশ্বর হইলেও তাহ! বিসর্জন করিয়া! যদি তাহা অপেক্ষা অধিক 
শাশ্বত কোন বস্ত্র কখন লাভ করিতে হয়, তখন দৃষ্টাস্ত গ্রদর্শনের জন্য, দেশের 
জন্য, ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য, আপন ব্যবসায়, ব্রত, কিংবা দাবী বজায় রাখিবার 
জন্য) মীনের অন্য, যশের জন্য অথবা সর্বভূতের হিতের জন্য অনেক মহীত্মাই 
অনেক সময়ে এই তীব্র কর্তব্যবহিতে আপনার প্রাণকেও আনন্দের সহিত আছতি 
দিয়াছেন! বশিষ্ঠের ধেনুকে সিংহ হইতে রক্ষা করিবার মানসে সিংহের নিকট আপন 
দেহকে বলি দিবার জন্ প্রস্তুত দিলীপ-_“আমার ন্তায় পুরুষদিগের পাঞ্চভৌতিক 
শরীর সম্বন্ধে অনাস্থা হইয়। থাকে, এইজন্য তুই আমার জড় শরীর অপেক্ষা আমার 
যশঃ-শরীরের দিকে চাহিয়া দেখ+ (রঘু ২৫৭), এই কথা সিংহকে বলিয়া- 
ছিলেন, রঘুবংশে,আছে; সর্পের প্রাণ বাচাইবার জন্ত গরুড়কে জীমৃত 

স্বীয় দেহ অর্পণ করিবার কথা*কথাসরিৎসাগরে ও নাগানন্দ নাটকে বর্ণিত হই- 
ফুছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে (১০২৭) চারুদত্ত এইরূপ বলিতেছেন :__ 
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ন ভীতে। মরণাদশ্মি কেবলং দুবিতং যশঃ। 
বিশ্বস্ত হি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মমমঃ কিল ॥ 

"আমি মরণে ভীত নহি; কেবল যশ দূষিত হইয়াছে এই জন্তই আমি হুঃখিত। 
বিশুদ্ধ থাকিয়া আমার যে মৃত্যু, তাহ নিশ্চয়ই আমার পক্ষে পুক্রজন্মজন্য উৎ- 
সবের তুল্য।» এই তত্বের উপরে শিবি রাজা, শরণাগত কপোতের রক্মণার্থ, 
হেন পক্গীর রূপধারী উক্ত কপোতের অন্ুধাবক ধর্মকে নিজ শরীরের মাংস 
কাটিয়া দিয়াছিলেন। দেবতাদিগের শক্রু যে বৃত্রাস্থুর, তাহাকে মারিবার জুম্ত 
দৃধীচি খধষির অস্থি হইতে এক বজ্জ করিবার কথা হইল। তখন সকল দেবতারা 
উক্ত খধির নিকট গিয়া! "শরীরত্যাগং লোকহিতার্থং ভবান্ কর্তম্ অর্থতি”__ 
“মহর্ষি, সর্্লোকের কল্যাঁণার্থ আপনার দেহত্যাগ কর! কর্তব্য” এইরূপ তাঁহার 
নিকট প্রার্থনা করিলে পর, দধীচি খষি পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং 
দেবতাঁদিগকে আপন অস্থি দান করিলেন। এই কাহিনীটি মহাভারতের বনপর্ 
ও শাস্তিপর্ক্ে প্রদত্ত হইয়াছে ( বন" ১০০, ১৩১; শাং ৩৪২)। কর্ণের জন্মের 
সঙ্গে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল হরণ করিবার জন্ত ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া 
দানশুর কর্ণের নিকট ভিক্ষা মাগিতে আসিবেন জানিতে পারিয়া, উক্ত কবচ-কুগুল 
কাহাকে দান ন! করা হয়, সু্য্য পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে ইঙ্গিতে জানাই! দিলেন 
এবং এইরূপ আদেশ করিলেন যে, “তুই দানশূর বলিয়া যদিও তোর কীর্তি আছে, 
তথাপি কবচ-কুগুল দান করিলে তোর প্রাণ সংশয় হইবে অতএব উহা! কাহাকেও 
দিবি না।” কারণ মরিয়! গেলে কীর্তি কি কাজে লাঁগিবে ? মৃতন্ত কীর্ত্যা কিং 
কাধ্যং” ? হুর্য্যের এই কথা শুনিয়া -_-“জীবিতেনাপি মে রক্ষ্যা কীর্তিম্তৎংবিদ্ধি মে 
বরতম্”_প্রীণ গেলেও কীর্তি রক্ষা করিত হইবে, ইহাই আমার ব্রত জানিবে, 
কর্ণ তাহাকে এইরূপ স্পট জবাব দিয়াছিলেন ( মভা- বন, ২৯৯, ৩৮)। সারকথ৷ 
এই যে, মরিলে স্বর্গে যাইবে এবং বীচিয়া থাকিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ইত্যাদি 
ক্ষাত্রধন্্ম ( গী: ২" ৩৭) প্রবং “শ্বধন্ম্ে নিধনং শ্রেয়, ( গী- ৩. ৩৮) এই-সিদ্ধান্ত এ 
তত্বকেই অবলগ্বন করিয়া আছে ; এবং তাহার অনুসরণ করিয়াই ভ্রীসমর্থ রামদাস 
স্বামী বলিয়াছেন_-কীর্তি পাহে৷ জাত স্থখ নাহি। সুখ পাহ্ ত। কীর্তি নাহি ॥” 
“কীর্তি দেখিয়া, চলিলে সখ নাই, ুখ দেখিলে কীর্তি নাই”, | (দাস ১২. ১০ ১৯) 
১৮ ২৯ ২৫)। আরও বলিয়াছেন--“দেহ ত্যাগিত্। কীত্তি মাগে উরাবী। মনা 
সজ্জনা হেচি ক্রিয়া করাবী” ॥ “দেহ ত্যাগ কর্নার সময় কীত্তি সম্মুখে রাখিবে, 
রেমন! সজ্জনদিগের «এইরূপই আচরণ জানিবে।” কিন্ত পরোপকারের দ্বারা 

,কীন্তি অঞ্জিত হয় এ কথা সত্য হইলেও, মরিয়া! গেলে কীত্তি কি কাজে লাগিধে ? 
অখব! মানী পুরুষের অপকীন্তি ইমপেক্ষ। প্রাণত্যাগ কর! ( গী-২*৩৪), কিংবা! জীবন 
অপেক্ষা পরোপকার করা৷ অধিকতর প্রির--কেন মনে করিবে? এই প্রশ্নের 
ব্বোগ্য উত্তর দিতে'হইলে, আত্ম-অনাত্মবিচারক্ষেত্রে প্রবেশ ভিন্ন দ্বিতীয় 'উপায় 
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নাই। এবং ইহারই সক্ষে কর্্-অকর্ম শাঙ্ত্রেরও বিচার করিয়া জানা উচিত যে, 
কোন্ প্রসঙ্গে প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত এবং কোন্ প্রসঙ্গে 
অন্ুচিত। নচেও, প্রাণ বিসর্জনের কারণে যশোলাভ দুরের কথা, মূর্খতা করিয়! 
আত্মহত্যা করিবার পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবন। আসে । 

মাতা, পিতা, গুরু প্রভৃতি বন্য ও পুজ্য পুরুষদিগকে দেবতার স্তার পূজ! ও 
সেখা কর!-__ইহাঁও সাধারণ ও সর্বমান্ত ধর্মসমূহের মধ্যে এক প্রধানধর্্ম বলিয়া 
বিবেচিত ইরা থাকে । কারণ, সেরূপ না হইলে, কুটুখ্বদিগের, গুরুকুলের 
কি?বা সমস্ত সমাজেরও ঠিক ব্যবস্থা কখনই থাকিতে পারে না। তাই, শুধু 
স্বৃতিগ্রস্থাদিতে নহে, উপনিষদেও “সত্যং বদ ধর্মং চর” এইরূপ বলিয়া! তাহার পর 
আছে “মাতৃদেবে! ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্ধ্যদেবো ভব।” অধ্যয়ন সম্পূর্ণ 
করিয়া গৃহে ফিরিবার মুখে প্রত্যেক গুরু শিব্যকে এইরূপ উপদেশ করিতেন, এই- 
রূপ উত্ত হইয়াছে (তৈ. ১. ১১. ১ ও ২) এবং মহাভারতের ব্রাঙ্গণব্যাধ আখ্যা 

নেরও ইহাই তাৎপর্য্য (বন. অ. ২১৩)। কিন্তু এই ধর্মেও কন্তকগুলি অকল্িত, 
কঠিন সমস্ত! উপস্থিত হইয়া :থাকে-_ 

উপাধ্যায়ান্মশাচার্য্যঃ আচীর্ধ্যাণাং শতং পিতা । 
সহত্্ং তু পিতুন্মাত! গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥ 

অর্থাৎ “রশ উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য, শত আচার্য্য অপেক্ষা পিতা ও সহত্র 
পিতা অপেক্ষা মাতা গৌরবে অধিক” এইরূপ মন্থ বলেন (২.১৪৫)। তথাপি 
মাতা এক গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতার আদেশক্রমে পরশুরাম 
তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করেন, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে € বন. ১১৬১৪ ); এবং শাস্তি: 
পর্ধে চিরকারিকোপাখ্যানে (শাং২৬৫) এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গে, 
পিতার আজ্ঞানুসারে মাতাকে বধ করা! শ্রেয়স্কর কিংব! পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা 
শ্রেযস্কর--অনেক সাঁধক-বাধক প্রমাণ দিয়া এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই বিষয়ের সবি- 
সকার বিচার কর! হইয়াছে। এইরূপ সল্প প্রসঙ্গ-সমূহের -নীতিশান্রদষ্টিতে মীমাংসা 
করিবার প্রথা মহাভারতের কালে পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, এইরূপ স্পষ্ট দ্বেখা 
যায়। পিতার:প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার জন্য তাহার আদেশে রামচন্দ্রের চৌদ্দ 
বংসর বনবাস স্বীকার করিবার কথা আবালবুদ্ধ সকলেই অবগত আছে । কিন্ত 
উপরে মাত৷ সম্বন্ধে যে মীতি কথিত হইল, তাহ! পিতার সম্বন্ধেও কখন কখন 
প্রযুক্ত হইবার অবসর আসিতে পারে। তাহার উদ্দাহরণ.যখা-_ প্র আপল পরা" 
ক্রমে রাজ! হইলে পর, তাহার পিতা অপরাধী; হইয়া বিচার-নিষ্পত্তির জন্ত 
তাহার সম্মথে উপনীত] হইল; তখন রাজ! এই হুত্রে তাহার]ুবাপকে শাসন 
করিবে কিংবা বাপ বলিয়। ছাড়িয়! দিবে? মন্গ লেন £-- রি 

পিতাচার্য্যঃ জুহন্মাতা৷ ভার্ধ্য।:পুত্রঃ গুরোহিতঃ। 
নাদত্যো নাম রাজোহস্তি বঃ স্বধর্শে ন:তিষ্ঠতি 
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অর্থাৎ__*পিতা, আচার্য্য, মিত্র, মাতা, পড়ী, পুত্র কিংবা পুরোহিত যেই হউক ন! 
কেন, যদি সে আপন ধর্ম অনুসারে আচরণ না করে, তবে সে আদগ্য নহে, 
অর্থাৎ উচিত শাসন"করা:রাজার কর্তব্য” ( মনু, ৮৩৩৫ ? মভা, শাং, ১২১. ৬০)। 

কারণ, £এইস্থলে পুক্রধন্মাপেক্ষা রাঁজধর্্বের ওঁচিত্য অধিক । এই নীতি অন্ুসাঁরে 
মহাঁপরাক্রমী হুর্ধ্যবংশীয় সগর রাজ, আপন ছরাচারী পুত্র অসমঞ্জস প্রজাবর্থকে 
কষ্ট দিতেছে দেখিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন, এইরূপ মহাভারত 
ও রামায়ণ এই ছই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে (মভা, ব. ১*৭) রমা, ১৩৮)। 
মন্গশ্বতিতেও এইরূপ এক কথা! আছে যে, আঙ্গিরস নামে এক খধির অল্প ব্্ুহস 
উত্তম জ্ঞানলাভ হওয়ায় তাহার কাকা, মাম! প্রভৃতি গুরুজনেরা। তাহার নিকট 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ; অধ্যয়নের সময় শিষ্যকে গ্কু:প্রায়ই যে তাবে বলিয়া 
থাকেন সেইভাবে কোন এক প্রসঙ্গে আলিরসের মুখ হইতে ত্তাহাদিগের উদ্দেশে 
“পুত্রগণ' এই শব্দট। সহজভাবে মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল-_“পুন্রকা ইতি 
হোবাচ জ্ঞানেন নি কিন্তকি জিজ্ঞাসা করিতেছ? সেই সকল 
বৃদ্ধের অতিশয় রুষ্ট হইয়া, "ছোড়াটার ভারী দেমাক্ হইয়াছে* ঠাওরাইলেন ) 
এবং তাহার যাহাতে সমুচিত শাসন হয়, এই নিমিত্ত দেবতাদিগের নিকট নালিস 
করিলেন। দেবতারা উভয় পক্ষের কথা শুনিয়৷ “আঙ্গিরস তোমাদিগকে যাহা 

 বলিয়াছে তাহা ন্যাধ্য”__এইরূপ বিচারনিষ্পত্তি করিলেন। কাঁরণ__ 
ম তেন বৃদ্ধ! ভবতি যেনান্ত পলিতং শিরঃ | 
যে! বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবা: স্থবিরং বিছুঃ ॥ 

অর্থাৎ চুল পাঁকিলেই কোন মনুষ্য বৃদ্ধ হয় না, যুবা হইয়াও যে অধীয়ান্ তাহা" 
কেই দেৰতার! বৃদ্ধ বলিয়! আনেন” (মনু, ২ ১৫৬ সেইরূপ মভা, বন, ১৩৩, 
১১০ শল্য, ৫১. ৪৭ দেখ)। শুধু মু ও ব্যাস নহে, বদ্ধদেবও এই তব মান করিয়া- 
ছিলেন। কারণ, “মমুসংহিতার:উপরি-উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণ অক্ষরশঃ “ধন্মপদ” & 
নাঁমে প্রসি্ধ নীতিবিষন্নক বৌদ্ধ পালি গ্রন্থে আছে ( ধর্মপদ ২৬০)। পরে এ 
গরন্থে__”"কেবল.বয়সেই £ষে চপরিপ্ হইয়াছে তাহার জীবন] ব্যর্থ এবং প্রর্কত 
ধার্মিক ও বৃদ্ধ হইতে হইলে, অহিংস! ইত্যাদি সদগুণ থাক! নিতান্তই আবশ্যক” 

* “ধর্দপদ” এুস্থের ইংরাজী ভাষাস্তর 9৪,090. 1730০0108 0? 009 1:83 (প্রাচ্য ধর্শপুত্তক- 
মালা)০/০] 4. এ করা হইয়াছে; চুলবগ্গের ইংরেজী:ভাষান্বর এ মালার ড০] 7] ও 
এসে এ প্রকাশিত হইরাছে। মারাঠীতেও, রা,ঃরা,যাদখ রাও বার্বাকর ধর্মপদের ভাবাত্বর 
কগ্িয়াছেন-_ভাহা কোহলাপুবরের গ্রস্থমালায় ও পরে পস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। : ধূর্শপদের 
পাজি লোকটা নিম্মে দিতেছি £-- 

ন তেন খের! হোতি যেনস্স পলিতং সিরো। 
পরিপকে। বয়ে! তস্ন মোহজিল্লে!:তি বুচ্চতি ॥ 

খের” এই শব বৌদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, উহা! সংস্কৃতএহথবিরের' অপজংশ। 
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এইরূপ কথিত হইয়াছে। এবং ছুল্লবগৃগ” নামক অপর গ্রন্থে, ধর্মমনিদর্শনকারী 
ভিক্ষু তরুণবয়স্ক হইলেও স্বপ্নং উচ্চ মানে বপিয়া, আপনার পুর্বে দীক্ষিত বয়ো- 
বৃদ্ধ ভিক্ষুকে ধর্মোপদেশ করিবে, এইরূপ: বৃদ্ধের অনুমতি দিয়াছেন (চুল্লবগ্যা 
৬. ১৩১ দেখ )। প্রহলাদ আপন পিত৷ হিরণ্যক শিপুকে অবজ্ঞা করিয়া ভগবানকে 
কিত্রপে লাভ করিয়াছিলেন, সেই পৌরাণিক কথা সর্ধবিশ্রত আছে! এই সকল 
হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সময়ে সময়ে যখন পিতাপুত্রের সর্বমান্য সম্বন্ধ অপেক্ষা 
গুরুতর অপর কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, তখন পিতাপুত্রেরও সম্বন্ধ ক্ষণকালের জন্য 
ভূর্লিগা'যাইতে হয়। কিস্তু এইরূপ অবসর উপস্থিত ন। হইলেও, এই নিয়ম অবলম্বন 
কাররা কোন ছোট ছেলে আপন ব/পকে যদি গালি দেয়, তবে আমরা সেই 
ছেলেকে পশুর মধ্যে গণন1'করি না কি? “গুরুর্গরীয়ান্ পিতৃতো মাতৃতশ্চেতি মে 
মতিঃ* ( শাং, ১০৮, ১৭) মা বাপ অপেক্ষা গুরু শ্রেষ্ঠ--এইরূপ ভীন্ম যুধিষ্টিরকে 
বলিয়াছেন। কিন্ত “মরুত্ব” রাজার গুরু লোভবশ হইয়! স্বার্থের জন্য তাহাকে 
ত্যাগ করিলে পর-_ ৰ 

গুরোরপ্যবলিপ্তহ্য কা্যাকাধ্যমজানতঃ | 
উৎপথপ্রতিপর্নস্ত স্তাধ্যং ভবতি শাসনম্ ॥ 

“কার্ধ্যাকার্য্য জ্ঞানরহিত ও আপন দোষে উন্মার্গগামী গুরুকেও শাসন করা ন্যায় 
সঙ্গত* এইরূপ উচ্ছসবাক্য মরুত্ত বাহির করিয়াছিলেন, এইরূপ মহাতারতে 
কথিত হইয়াছে । মহাভারতের এই শ্লোক চারি স্থানে লিখিত হইয়াছে ( মভা, 
আঁ. ১৪২. ৫২, ৩) উ. ১৭৯, ২৪) ৫৭, ৭) ১৪০, ৪৮)। তন্মধ্যে প্রথম স্থলের 
পাঠ উপরে লিখিত হুইয়াছে ; অন্ঠান্য স্থলে চতুর্থ চরণের পরিবর্তে “দণ্ডে। ভবতি 
শাশ্বতঃ” কিংবা! “পরিত্যাগে। বিধীয়তে”_এইবূপ পাঠাস্তর আছে। কিন্তু বান্মীকি- 
রামায়ণের ষে স্থানে (রামা, ২, ২১, ১৩) এই শ্লোকটি আছে সেখানে একুই 
অর্থাৎ উপরি-উক্ত পাঠই পাওয়া যাঁয় বলিয়া আমি তাহাই এই গ্রন্থে মানিয়া লই- 
য়াছি। ভীম্ম পরগুরামের সহিত এবং অঞ্ুন দ্রোণের* সহিত যে যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন তাহ! এই তত্বেরই বনিয়াদে হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নিয়োজিত 
প্রহলাদের গুরু যখন প্রহলাদকে ভগবৎপ্রাপ্তির বিরুদ্ধ উপদ্দেশ দিতে আরম্ত 
করিলেন তখন এই তত্বের বনিয়াদেই প্রহলাদদ তাহাকে নিষেধ করেন। শাস্তি- 
পর্বে ভীম্ম স্বয়ংই শ্রীক্ষ্চকে বলিতেছেন যে, গুরুলোক পুজ্য' সত্য,* কিন্ত 
তাহাদেরও নীতির *মর্য্যাদা পাল করা কর্তব্য ) নচেৎ | 

সময়ত্যাগিনো লুন্ধান্ গুরূনপি চ কেশব ॥ 
নিহস্তি সমরে পাপানু ক্ষত্রিয়ঃ স:হি ধর্ম্মবিৎ ॥ 

"হে কেশব, মর্ধ্যাদা, নীতি, কিংবা! শিষ্টাচার প্রীহারা পালন করে না সেই 
লোভী ও পাপিষ্ঠ লোকের! গুরু হইলেও, যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধে তাহাদিগকে 
বধ করে সে. ধর্শজ।* (শাং, ৫৫, ১৩)। নেইরপ,: তৈত্তিরীয়োপনি-. 
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বদেও “আঁচার্ধ্যদেবো তব” এইরূপ প্রথম বলিয়। তাহারই ঠিক পরে “আমা- 
দের যে সকল আচরণ ভাল তাহারই অনুকরণ করিবে, অন্য আচরণ পরিত্যাগ 
করিবে” __ব্যান্যন্মীকং স্থচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। নে ইতরাপি +৮-- 
এইরূপ উক্ত হইক্সাছে (তৈ, ১. ১১. ২)। ইহা হইতে পিতা কিবা আচার্ধ্য 
দেবতার সমান পুজনীয় হইলেও, যদি তাহার স্থুরা পান করেন তথাপি তুমি 
সুর! পান করিবে না, কারণ নীতির মর্ধ্যাদার ও ধর্মের অধিকার, পিতামাতা, 
গুরু প্রতৃতির অপেক্ষা অধিকতর বলবাঁন, ইহাই উপনিধদের সিদ্ধান্ত খ্বলিয়! সপ 
উপলব্ধি হ্য়। ণ্ধন্্ম পালন কর, ধর্মকে যে নাশ করে অর্থাৎ ত্যাগ করে, প্র 
তাহাকে নাশ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না,” মন এইরূপ যে বিধান করিয়াছেন, 
তাহারও অন্তনিহিত বীজ ইহাই (মনু, ৮* ১৪১৬ )1 রাজা তো গুরু অপেক্ষা 
শ্রেঠ--একরূপ দেবতা € মন্থ, ৭৮ ও মভা, শাং, ৬৮ ৪*)। কিস্তু তাহাকেও 
ধন্ম ছাড়ে না, ছাড়িলে তিনিও বিনাশ প্রার্ধ হন এইরূপ মনুস্থতিতে উত্ত 
হইয়াছে । মহাভারতে বেন ও খনীনেত্র এই ছুই রাজার আখ্যানে এই অর্থই 
ব্যক্ত হইয়াছে (মনু, ৭, ৪১ ও ৮* ১২৮3 মভা, শাং, ৫৯" ৯২-১০০, ও অশ্ব, 

৪ দেখ )। 

অহিংসা, সত্য ও অস্তেয়--ইহাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়নিগ্রহও সাধারণ ধর্পের মধ্যে 
পরিগণিত হইয়া থাকে (মন্তু, ১০ ৬৩)। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মস্থযযোর 
শক্রু হওয়ায়, মানব উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে না পারিলে তাহার 
কিংবা সমাজের কল্যাণ হয় না, এইর্মপ উপদেশ সকল শাস্ত্রে আছে। বিদুরনীতি 
এবং ভগবদূগীতাতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে-_ 

ত্রিবিধং নরকস্যেদং ছ্বারং নাশনমাত্মনঃ | 
কাম: ক্রোধস্তথা লোভগ্গম্মাদেতৎ ত্রক্পং ত্যজেৎ ॥ 

“কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন নরকের দ্বার ও আত্মবিনাশের সাধক হওয়ায় 
উহাঁদিগকে' ত্যাগ কর্রিবেক” (গীতা, ১৬. ২১ মভা, উ, ৩২. ৭০) কিন্ত 
গীতাতেই ভগবান্ “ধর্ম্াবিরুদ্ধো৷ ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্যভ”--হে অঞ্জু, 
প্রীণীদিগের মধ্যে, ধর্মের অবিরুদ্ধ যে কাম সে আমিই (গীতা, ৭. ১১) এইরূপে 
আপন স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন ।. ইহা! হইতে ধর্মের বিরুদ্ধ যে কাম তাহাই 
নরকের দ্বার; উহা! ব্যতীত অন্ত প্রকারের কাম ভগবানের নিকট শান্ত, ইহাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে । মনও বলিয়াছেন যে “পর্কিত্যজেদর্থকানদৌ যৌ স্যাতাং ধর্শ- 
রজিতৌ”-_ অর্থাৎ ধর্মবৃর্জিত যে অর্থকাম তাহাই পরিত্যাগ করিবে (মন্থু, ৪. 
৯৭৬)।* সকল প্রাণী ধরি কল্য অবধি কাম-মহারাজকে একেবারে ছুটি পদ! 
আমরণ ব্রহ্মচর্ধ্য ব্রত পালনেরু সঙ্কল্প করে, তাহ! হইলে ৫০ বসর কিংবা খুব- 
€বশী ১০ বৎসরের মধ্যেই জীবস্থষ্টির লয় লইয়া! সমস্ত নিম্তব হইয়! যাইবে। 
এধং যে সৃষ্টি উৎসম্প না হয় বলিয়া বারবার ভগবাঁন্ অবতার ধারণ করেন, 



৪৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্রঃ। 

স্ব্নকালের মধ্যেই সেই স্থষ্টির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে । কাম ও ক্রোধ এ ছুই শক্র 
বটে, কিস্ত কখন? যখন সংযত না থাকে তখনই । স্যঙ্টির ক্রমগতির উচিত 
সীমার মধ্যে উহ্াদিগের বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহা মন্ু প্রভৃতি শান্ত্রকার- 
দিগেরও সম্মত (মন, ৫.৫৬)। এই প্রবল ছুই মনোবৃত্তিকে উচিত শাসনে 
রাখিলে, উহার ছারা সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত হইয়া থাকে, বিনষ্ট হয় না। ভাগবতে 
'আছে-_ ্ 

১ লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যান্তি জস্তোর্নহি তত্র চোদন! । 
ব্যবস্থিতিস্তেযু বিবাহ্যজ্ঞন্রাগ্রহৈরাস্থ নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ | 

"এই জগতে, মৈথুন, মাংস ও মদ্য সেবন কর বলিয়া কাহাকেও বলিতে হয় না; 
উহ্ন৷ মনুষ্যের স্ব তাবিক। এই তিনের*কোন প্রকার ব্যবস্থা করিবে অর্থাৎ উহ্থা- 
দ্গকে সীমার মধ্যে রাখিয়া, সংঘত করিয়া, স্বব্যবস্থিত কৰিবে ; এই কারণেই, 
বিবাহ, সোমযাগ ও সৌত্রামনী যজ্ঞ -শান্ত্রকারেরা ষথানুক্রমে ইহাদের যোজন! 
করিয়াছেন। কিন্ত তাহাতেও নিবৃত্তি অর্থাৎ নিফাম আচরণই ইঞ হয়”-_ এইরূপ 
ভাগবতে উক্ত হইয়াছে (ভাগ, ১৯.৫-১৯)। “নিবৃত্তিৎ এই শবের, পঞ্চমী-অস্ত 
পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে “অমুক হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম সর্বথা ত্যাগ 
করা” এইরূপ অর্থ হয়; তথাপি কর্মযোগে “নিবৃত্ত এই বিশেষণ কর্মের সন্বন্ধেই 
প্রযুক্ত হওয়ায় “নিবৃত্তকর্ম্ন” অর্থাৎ নিফাম বুদ্ধিতে কৃত কর্্ম_এইরূপ এই পদের 
অর্থইহা যেন এখানে মনে রাখা হয়। এরূপ অর্থ মনুস্থতি ও ভাগবত পুরাণে 
স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে (মনু, ১২৮৯) ভাগ, ১১,১০,১ ও ৭.১৫,৪৭ দেখ )। 

ক্রোধসম্বন্ধে ভারবি কিরাতকাব্যে এইরূপ 'বলিতেছেন 
অমূর্ষশুন্েন জনমত জন্তনা ন জতহার্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ ॥ 

অর্থাৎ__অবমানিত হইলেও যে পুরুষের ক্রোধ ব৷ রাগ হয় না সে পুরুষের আদরই 
বাকি, দ্বেষই বা কি--ছুই সমান! ক্ষাত্রধন্মানুসারে দেখিতে গেলে. 

এতাবানেব পুরুষে! বদমর্ধী ষদক্ষমী । 
ক্ষমাবান্িরমর্শ্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্॥ 

অর্থাৎ-_"্অন্যাক় দেখিলে যাহার রাগ হয়, অপমান যাহার অসহ্ হয় সেই পুরুষ; 
যাহার ক্রোধ হয় না, রাগ হয় না, সে স্ত্রীও নহে পুকুষও নহে” এইরূপ বিছুল! 
বিবৃত করিক্গাছেন, (মভা, উ, ১৩২" ৩৩)। উপরে উক্ত হইয়াছে যে, জগতের 
খ্যবহীরে সকল সময়ে ক্রোধ কিংবা তেজও উপযোগী নহে, সকল সময়ে ক্ষমাও 
উপযোগী নহে। লোভের সম্বন্ধেও এই কথ! বলা যাইর্তে পারে ) কারণ, সন্ন্যাসী 
হইলেও মোক্ষের.বাসন! সে ত্যাগ করিতে পারে না । ' 

শৌর্য্য, ধৈর্য্য, দয়া, শীল, মৈত্রী, সমতা ইত্যাদি সমস্ত সদগুণ পরস্পর বিরো- 
ধের অতিরিক্ক দেশকালাদির দ্বারা! মর্যাদীবন্ধ হয়, ইহ ব্যাস্দেব মহাভারতের 
নেক স্থানে বিভিন্ন আখ্যানে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে কোন সদগুপই 
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হউক না ৫কন, উহ! সর্ব প্রপঙ্গেই উপযোগী হইবে একরপ নহে। ভর্তি 
বলেন-__ ূ 

বিপদি ধৈর্ধ্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষম! সদসি বাক্পটুতা ধুর্ধি বিক্রমঃ 
অর্থাৎ “বিপদে ধৈর্য, অভাদয়ে (অর্থাৎ শাসন করিবার ক্ষমতা থাকিবার 
সময় ) ক্ষমা, সভায় বক্তৃতা-শক্তি ও যুদ্ধে শৌধ্য--এই সকল সদ্গুণ” (নীতি, 
৬৩)। শান্তির সময় উত্তরের মন্ত বড়বড়. কিক! বকিবার লোকের অভাব 
নাই। ঘরে বসিক্ আীর উপর বীরত্ব ফলাইবার লোক অনেক আছে; তাহা” 
দের মধ্যে রণাঙ্গনে প্রকৃত ধন্প্ধর বীর ছই একজনই বাছির হয়। ধেধ্যাদি গুণ 
উপরি-উক্ত সময়েই শোভ। পান্ন ॥ শুধু তাহাই নহে, এই প্রকারের প্রসঙ্গ ব্যতীত 
তাহাদের প্রকৃত পরীক্ষাও হয় না । ক্ষণেকের নশ্মস্ুহাৎ অনেক থাকে ; কিন্ত 
“নিকবগ্রাব৷ তু তেষাং বিপৎ”-_সম্কট কালই তাছাদিগের পরীক্ষার প্রকৃত কষ্টি- 
পাথর । 'প্রসঙ্গ” এই শবের ভিতর দেশকাল ব্যতীত পাত্রাপাত্রার্দি বিষয়েরও 
সমাবেশ হয় । সমতা অপেক্ষা! অন্ত কোন গুণই শ্রেষ্ঠ নাছ । ভগবদগীত। স্পষ্ট 
বলিয়াছেন যে *সমঃ সর্বেধু ভূতেযু"--ইহা সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ। কিন্ত সমতার অর্থ 
কি? কোন ব্ক্তি ষোগাত। অধোগ্যতার বিচার না| করিয়া! সকলকেই সমান্ 
দান করিতে থাকিলে আমরা তাহাকে বুদ্ধিমান বলিব, না নির্বোধ বলিব £ 
ভগবদ্গীতাতেই এই প্রকার নির্ণর করা! হইয়াছে যে, “দেশে কালে চ পাত্রে চ 
তদ্দানং সান্বিকং বিছুঃ*--দেশ-কাল বিবেচনা! করিয়| যে দান কর! হয় তাহাই, 
সান্বিক দান (গীজ। ১৭. ২০ )। কালের সীম! শুধু বর্তমান কাল পধ্যন্তই, এরূপ্ 
লহে। কালের যেমন যেমন বদল হয়, সেই সঙ্গে ব্যবহা।রক ধর্েতে? পার্থক্য 
আসিয়। পড়ে, এবং তাহার দরুণ ফোন প্রাচীনকালের বিষ. ।4 €ব19/51 অযো- 
গ্যত। সম্বন্ধে নির্ণন্ন করিতে হইলে, তত্কালীন ধন্মাধম্ম-সহ্বন্ধীক্স ধারণার বিচাঁর্ 
করা নিতাস্তই আবশ্যক হয় । 

অন্তে কতবুগে ধর্্াস্ত্েভায়াং দবাপরেহপরে | 
অন্যে কলিযুগে ন্পাং যুগহাসানুরূপতঃ ॥ 

“ুগ-মান অনুসারে কৃত ত্রেত। দ্বাপর ও কলি, ইহাদের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হইয়! 
থাকে,” এইরূপ মন্থ (১:৮৫) ও ব্যাস বণিক্নাছেন (নভা, শাং, ২,৫৯৮) 8 
পূর্ব্বকালে স্ত্রীলাকদিগের বিবাহের সীন! ন থাকার তাহারা এই বিষয়ে স্বতন্ত্র ও 
অসং্বত ছিল, কিন্ত পরে এই আচারের ছম্পরিপাম.নজরে আসিলে, পর, স্বেতকেতু 
বিবাহের সীম। স্থাপন করিলেন € নভা, জ1, ১২২), এবং সুরাশান: সন্থন্ধে ..নিষেধ 
শুক্রাচাধ্য প্রথম প্রবর্তিত করেন, এইরূপ কথ! মহাভারতে বর্ণিত হইস্াছে ( মভা 
শসা, ৭৬)। সুতরাং এই নিয়ম যে সময়ে আমলে আনে নাই সেই সমককার্ 
ধন্াধন্্ন ও তাহার পরবর্রীকার্সের ধর্্াধন্ম, ইহাদের নির্ণর ভিন্ন রীতিতে করা 
আবশ্যক । সেই প্রকার বর্থমানকালের ধর্দ বদি পরে বদল হয় ভাব সেই অনু 

ণ 
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সারে ভবিষ্যৎকালের ধর্মীধর্শ-বিবেচনাও বিডিষ্ন ধরণে করা যাইবে। কালমান 
অন্থসারে দেশাচার, কুলাচার ও জাতিধর্মেরও বিচার কর! আবশ্যক, কারণ 
আচারই সর্বধর্থের মূল। তথাপি আচার-বিচারাদির মধ্যেও নিল থাকে ন|। 
পিতামহ ভীম্ব বলিতেছেন 

ন হি সর্বহিতঃ কশ্চিদাচারঃ সংপ্রবর্ততে ॥ 
তেনৈবানাঃ প্রভবতি সো২পরং বাধতে পুনঃ ॥ 

সকলের সকল সময়ে সমান হিতকর, এরূপ আচার দেখিতে পাওয়া যায় না। 
এক আচার যদি অবলম্বন কর, তার উপরেও উচ্চতর আচার আছে দেখা যান 
এবং দ্বিতীয় আচার যদি গ্রহণ কর, তবে ভাহা! আবার তৃতীয় কোন আচারের 
বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে” (শাং, ২৫৮, ১৭ ১৮)। যখন আচারসসূহের মধ্যে এত 
পার্থক্য, তখন ভীম্মের উক্তি অন্সারে আচার-অনাচার" তারতম্য অথব। সার- 
অসার-দৃষ্টিতে বিচার করা আবশ্যক । 

সেধাকৃ্। কর্মাকর্ম কিংবা ধর্মাধর্শ সংক্রান্ত সংসারের 'সমস্ত সমস্যা 
এইরূপে সমাধান করিতে বিলে দ্বিতীর মহাভারত লিখিতে হয় ।* গীতার 
'আরন্তে ক্ষাত্রধর্ম ও ভ্রাতৃপ্রেম এই হয়্ের মধ্যে যুঝাধুঝি করিয়া অর্জুনের থে 
অবস্থ। হইয়াছিল তাহা অ-লোকসাধারণ অবস্থ। নহে; প্ররূপ অবস্থা সংসারে 
কর্তৃপুরুষদিগের ও মহা্ম!। ব্যক্তিদিগের অনেক সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে । 
এইরূপ অবস্থা! আপিলে পর যখন অহিংস। ও আত্মরক্ষণ, সত্য ও সর্বভূতহিত, 
দেহসংরক্ষণ ও বশ, এবং ভিন্ন ভিন্ন সন্বন্ধকত্রে উপস্থিত কর্তবাসমূহের মধ্যে 
বিরোধ উপস্থিত হন তখন শাস্ক্রোক্ত সাধারণ ও সর্ধমান্য মীতিনিয়মের ঘ্বারা 
কম্মের বিভাগ ন! হওয়ার, উহাদিগের অনেক অপবাদ ব! ব্যতিক্রম উৎপন্ন হয়) 
এবং এইরূপ সংকটকালে সাধারণ মুহ্থয্যের শুধু নহে, বড় বড় পণ্ডিতেরও 
কার্যযাকার্ধ্য-ব্যবস্থিতি, অর্থাৎ কর্তব্যাবর্তব্য ধর্মের নির্ণয় করিবার কোন 
স্থায়ী পদ্ধতি কিংব' যুক্তি আছে কি নাঈ, ইহা! জনিবার ইচ্ছ। হ্বভাবতই হইয়। 
থাকে । এই সকল বিষয়ের প্রতি পাঠকে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য 
উপরিলিখিত বিচার আলোচনা করা হইয়াছে । হুর্ভিক্ষের মত সন্কটকালে 
“আপদ্বন্ম বলিয়। শাস্ত্রে কতকগুলি সুবিধার কথ! বলা! হইস়াছে সত্য। দৃষ্টান্ত 
বথা--আপতকালে ব্রাহ্মণ যে-কোন স্থানেই অন্ন গ্রহণ করুক না কেন, তাহাতে 
দোষ বর্তে ন৷ এইরূপ স্থৃতিকারেরা বলিয়াছেন । উষস্তি-চাক্রারণ এই প্রকার 
আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়! হান্দোগ্য উপনিবদে কথিত হইয়াছে (বাক্ত, ৩, 
৪১ 7. ছাং ১, ১০) কিন্ত এ প্রপঙ্গ ও উপরোক্ত প্রসঙ্গ, এই চয়ের মধ্যে অনেক 
শঁতেদ আছে। হৃর্ভিক্ষের মত জাপৎকালে শাস্তধন্দ ও ক্ষুধা ভৃষ্ণ! প্রভৃতি, 

ইঞ্জিকববৃত্তি, ইহীদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া ইন্ড্রির়গণ একদিকে ও শাস্ধর্শ 
অন্যদিকে টানিয়া থাকে । বিস্ত উপরে' যে সর্কল সমস্যা উল্লিধিত হইছে, 



কর্দমজিজ্ঞানা।. ৫১ 

তন্মধ্যে অনেক স্থলেই ইন্জিয়বৃতি' ও শাস্ত্রের পরম্প্র বিরোধ নাই। কিন্ত 
ছুই ধর্থের এরূপ পরম্পর-বিরোধ হয়, যাহার প্রসঙ্ষে শান্তে কর্তবা নির্দি্ 
হইয়াছে । এবং সেই সমন ইহা করিব কি উহ! করিব-তাহার সুস্ম বিচার 

' করা আবশ্যক হর। পূর্ববর্বী সাধু পুরুষের! এইরূপ প্রসঙ্গে যেরূপ আচরণ . 
করিয়াছিলেন, তদন্ুসারে কোন কোন বাকি এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন 
কোন বিষয় নিজ বুদ্ধিমত নির্ণর করিতে পারিলেও এমন অনেক প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হয় যেখানে অনেক বুদ্ধিমানেরও চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে । কারণ, 
বতই অধিক বিচার করিবে ততই যুক্তি ও উপপত্তি অধিকাধিক উৎপন্ন হইয়া 
শেষের নির্ণর দূর্ঘট হইয়া! পড়ে। যথাযুক্ত নির্ণয় না হইলেও আমাদের দ্বারা” 
অধশ্শ কিংবা অপরাধ ঘাঁটবারূও সন্ভাবন! হুইয়! থাকে । এই দৃষ্টিতে দেখিলে 
উপলব্ধি হইবে যে, ধন্দীধন্দের ব কর্াকর্থ্ের বিচাব্খ-আলোচনা এক স্বতন্ত্র 
শান্ত্র--উহা ন্যায় ও ব্যাকরণ অপেক্ষাও গভীর। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 
'নীতিশাস্ত্র এই শব্দ প্রায়ই রাজনীতি শাস্ত্েই প্রযুক্ত হয়; এবং কর্তব্যাকর্তব্য 
শান্ত্রকে *ধরশাস্্' বলাই প্রাচীন পদ্ধতি । কিন্তু আজকাল “নীতি এই শবেই 
কর্তব্য বা সদাচরণের লমাবেশ হওয়ার, আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে আমি এই গ্রন্থে 
ধর্মাধশ্্ের বা কর্মাকর্মের বিচার-আলোচনাকেই “নীতিশান্ত্র* বলিয়াছি। নীতি, 
কন্মীকর্্ম ব৷ ধন্্াধর্মের বিচার সংক্রান্ত এই শান্তর অতি গভীর, ইহ। দেখাইবার 
জন্যই “সুক্ষ! গতিহি ধর্মসা"-__ধর্খের বা ব্যবহারিক নীতিধর্মের স্বরূপ অতি ক্ষ --. 
এই বচনটি মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। পঞ্চপাগ্ডব কেমন করিয়া 
এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন ? দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় ভীব্-দ্রোণা্দি 
শৃন্যহদয় হইয়া চুপ করিঘ্না কেন বসিয়া! রহিলেন? কিংবা দুষ্ট ছর্যযোধনের 

' পক্ষে বুদ্ধ করিবার সময় ভীন্মদ্রোণাদি আত্মলমর্থনার্থ বলিয়াছেন “অর্থস্য পুরুষে! 
দাসঃ দাসন্তর্থে। ন কদ্যচিং--পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে ( মভা, 
ভীম্ম, ৪৩, ৩৫ ), এই তত্বটি ঠিক না ভুল ? যখনই হোক না| কেন, “সেবা 
শ্ববত্তিরাখাত।” (মনু, $০৬) সেবাধন্ম বদি কুকুরবৃত্তির ন্যায় গঠিত বলিয়া 
স্বীকৃত হয়, তবে অর্থের দাস ন! হইয়া ভীম্মা্দি কৌরবের! হূর্য্যোদনের সেবা! কেন 
পরিত্যাগ করেন নাই? এই সকণ প্রশ্নের উচিত নির্ণর্ন কর! বড়ই কঠিন । 
কারণ, এরপ.স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মনুষা গ্রদঙ্গান্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন অনুমান ব! নির্ণর 
করিস থাকে । “হুস্কা গতিহি ধর্মস্য” ( মভা, অনু, ১০, ৭০ ) ধর্মের তন্ব সুক্ষ, 
শুধু ইহাই বলিতে হইবে না ? কিন্তু “বহুশাখা হ্ৃজন্তিক” (বদ, ২০৮, ২) উহ! 
হইতে বহু শাখ! গ্রশাখা*বাহির হওয়ায়, তাহ! হইতে নিম্পঞ্জ অন্মানও বিভিন্ন 

' হইয়া থাকে, এইরূপ মহাভারতে উক্ত হ্ইয়াছে। তুলাধার-জাজলি-সংকাদে 
তুলাধারও ধর্ম সন্ধে বিচার আ্বালোচন! করিবার সময় বলিয়াছেন যে, প্নৃক্ষত্বার 
স বজ্ঞাতুং শকাতে বছমিরুব:*-ধর্ম নুঙ্.ও অতীৰ জটিল হওয়ায় অনেক সমন 



৫২ . শীতারহস্য অথবা কর্্মষোগশাস্ত । 

বুঝ যায় না, ( শাং, ২৬১. ৩৭) । মহাভারতকার এই হুস্ম প্রসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে 
অবগত থাকায়, এইবুপ প্রঙঙ্গে প্রাচীন ম্বাত্বারা কি করির়াছিলেন, তাহা বলি- 
বার জন্হ তিনি মহাভারতে নানা উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু শান্ত্র- 
রীতি অনুসারে সমস্ত বিষয়ের 'বিচার করিয়া! তাহার সাধারণ মন্দ মহাভারতের 
যায় ধর্মগ্রন্থে কোথাও ন। কোথাও বল! আবশ্যক হইয়াছিল । এই মর্শা, অর্জদু- 
নৈর কর্তব্যমুঢ়তা অপসারিত করিৰার নিষিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে ষে উপদেশ করিয়া- 
ছিলেন তাহারই বনিয়াদে ব্যাস ভগবদ্গীতান্ প্রতিপাদদদিত করিয়াছেন। তাহার 
দরুণ গীতা, মহাভারতের রহস্যোপনিষৎ ও শিরোভূষণ হইয়াছে । মহাভারতও 
গীতাপ্রতিপাদিত মূলভূত কর্মমতত্বসমূহের সোদাহুরণ বিস্তৃত ব্যাখ্যানে পরিণত 
হইয়াছে। গীতাগ্রস্থ মহাভারতের মধ্যে পরে ঢ.কাইয়৷ দেওয়। হইয়াছে, এরূপ 
সন্দেহ বাভারা করেন, তাহারা আমার এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিবেন। 
অধিক কি, গীতাগ্রস্থের যদি কিছু অপূর্ববত| ব! বিশিষ্টতা থাকে তবে সে উহাই। 
কারণ, শুধ প্েল্শাশন্নর অর্থাৎ বেদাস্তের প্রতিপাদক উপনিষদারদদি এবং অহিং- 
সাছি সদারনেস শুধু |নয়ম-উপদেষ্ট। স্থৃতিশান্্াদি অনেক থাঁকিলেও বেদাস্তের 
গভীর তত্বজ্ঞানের বনিয়াদে, “কার্য্যাকার্য-ব্যবস্থিতি”-প্রবর্তক গীতার ন্যায় অপর 
প্রাচীন গ্রন্থ, অন্তত বর্তমানে সংস্কৃত বান্ময়ে (সাহিত্যে ) প্রাপ্ত হওয়া! যায় না। 
“কার্ধ্যাকাধ্য-ব্যবন্থিতি” এই শব্দ আমাদের ঘর-গড়া নহে, উহা গীতাতেই আছে 
(গীতা, ১৬,২৪),-এ কথা গীতাভক্দিগকে বল! বাহুল্য । ভগৰদ্গীতার 
স্তর যোগবাপিষ্ঠেও, বসিষ্ঠ রামচন্রকে জ্ঞানমুলক প্রবৃতিনার্গেরই চরম উপদেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু যোগবাগিষ্টের ন্যায় ষে সকল গ্রন্থ গীতার পরে বা তাহার 
অনুকরণে রচিত হইপ়াছে, সেই সকল গ্রন্থের দ্বারা, গীতার উপরোক্ত অপুর্ধত। 
বা বিশেষত্ব-বিষয়ে কোনই বাঁধা হয় ল1। ইতি 

কর্মজিভানা সমাপ্ত। 



তৃতীয় প্রকরণ । 
কন্মযোগশান্ত্র । 

তন্মান্তোগায় যুজ্যন্ব যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্। * 
কোন শাস্ত্রের জ্ঞানলাভার্থ বদি কোন ব্যক্তির পূর্ব হইতে ইচ্ছা ন! থাকে” 

তবে সে ব্যক্তি সে শাস্ত্রের জ্ঞানলাভের অনধিকারী হয়। এইরূপ অনধিকারী 
ব্যক্তিকে এ শাস্ত্র শিক্ষা! দেওয়। আর উল্টানে। কলসে গল ভরা--একই কথা ॥ 
শিষ্ের তাহ! হইতে কোন ফল হয় না,--শুধু তাহ নহে, গুরুরও অকারণ শ্রম 
হয় ; উভগ্নেরই সময় ব্যর্থ হইয়া ষায়। 'জৈমিনি এবং বাদরায়ণের সুত্রের আরস্তে 
“অথাতো ধর্মজিজ্ঞাস” ও “অথাতে। ব্রক্মজিজ্ঞাসা” এইব্বপ সুত্র এই কারণেই 
স্থ(পিত হইয়াছে । ব্রঙ্গোপদেশ যেরপ মুমুক্ষুকে, ধর্মোপদেশ যেরূপ ধর্মমজিজ্ঞান্থুকে 
দেওয়৷ উচিত, সেইরূপ, সংপারে কর্ম কিরূপে করিতে হইবে, ইহার তত্ব জানি- 
বার ইচ্ছা কিংব। জিজ্ঞাস! যাহার হইয়াছে, তাহাকেই কর্মশাস্ত্রোপদেশ দেওয়। 
উচিত $ এবং এই জন্যই প্রথম প্রকরণে “অথাতো+ করিয়া, দ্বিতীক্ষ প্রকরণে 
কন্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ ও কম্মষোগশান্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি একট! মোটামুটি 
আলোচন। করিয়াছি । অমুক স্থানে আমার আট.কাইতেছে এইব্প প্রথমেই 
অনুভবে আসা ব্যতীত, আটক বাধ! হইতে মুক্তিলাভের পক্ষে শাস্ত্রের যে কতটা 
গুরুত্ব তাহা আমাদের উপলব্ধি হয় না এবং উহার গুরুত্ব উপলব্ধি না হওয়ায়, 
কেবল মুখে আওড়ানে শাস্ত্র পরে মনে রাখাও কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্য 
সদ্গুরু শিষ্যের জিজ্ঞাস! অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা আছে কিন। তাহাই দেখেন, 
বদি না থাকে তবে তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রষত্ব করিয়! থাকেন। 
গীত্তার কর্মযোগশাস্ত্রের বিচার-আলোচন! এই পদ্ধতি অন্থসারেই কর! হইয়াছে। 
ষে বুদ্ধে নিজের হাতে পিতৃবধ ও গুরুবধ হুইয়৷ সকল রাজাদিগের ও ভ্রাতাদিগের ও 
ক্ষয় হইবার কথা, সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত কি অনুচিত, এই 
ংশয় অঞ্ঞুনের মনে উদয় হওয়ায় অর্জুন যুদ্ধ ছাড়ির! সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে 

যখন প্রস্তত"হইলেন, এবং প্রাপ্ত কর্ম ছাড়িয়া! দেওয়া! পাগলামি ও হুর্ধলতার 
লক্ষণ হওয়ায় তাহাতে স্বর্গপ্রান্তি হওয়া দুরে থাকুক, উপ্ট। শুধু হ্ীর্তিই লাভ 
হইবে এইরূপ সাধারণ ধরণের বুক্তিবাদেও যখন তাহার সমাধান হইল না, 
তখন “অশোচযানহ্বশোচস্ত্ং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে”্৮-তুমি অশোচ্যের জন্য শোক 
করিতেছ এবং ব্রহ্ষজ্ঞান্চের বড় বড় কথ! আমাকে বলিতেছ-__শ্রীরুষ্চ একটু" 

উপুহামের ভাবে ইহ! বলিক্া৷ অঞ্জুনকে কর্ণ্বানের উপদেশ দিয়াছেন। উর 
মে ৯ 

,ঈ অতএব তুমি যোগ অবলম্বনঞ্কর ; মদ কাঁয়বার যে শৈলী, চাতুষ্য, কিংব কুশলতা 
তাঙুকেই বোগ বলে । 



৫৪ . গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযো গশান্ত্। 

নের সংশয় ভিত্তিহীন না হওয়ার, বড় বড় পণ্তিতেরাও প্রসঙ্গবিশেষে “কি 
করিবে কি করিবে না” এই বিষয়ে যেরূপ হতবুদ্ধি হুইর়া পড়েন তাহা! আমি 
পূর্বব প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু কম্মাকর্ম্বের বিচারে অনেক কঠিন সমস্যার 
উদ্ভব হয় বলিয়া কর্ম ত্যাগ করা! যুক্তিপিদ্ধ নহে £ ধাহাতে জাগতিক কম্মের 
লোপ না হইয়!, কেবলমাত্র কর্মজনিত পাপ বা বন্ধন আমাতে না লাগে, এই 
প্রকারের “যোগ” অর্থাৎ যুক্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তির মানিয়া লওয়া আবশ্যক । 
অতএব “হে অজ্জুন তুমিও এই যুক্তি স্বীকার কর”-_-তন্মাদযোগায় যুজান্ব_-ইহ] 
অঞ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বক্তব্য । এই «যোগ*ই “কম্মযোগশাস্ত্র”। 
অর্জন ষে সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, সেই সমস্যা-প্রসঙ্গ কিছু অলৌকিক ছিল ন1--- 
সংসারে এই প্রকারের ছোট বড় অনেক সংকট সকলের নিকটেই উপস্থিত 
হয়। তাই ভগবদ্গীতাঁয় কর্মযোগশান্ত্রের যে বিচার করা হইয়াছে তাহ! 
আমাদের সকলেরই শিক্ষা! কর! অবশ্য কর্তবা । কিন্তু ষে কোন শাস্ত্র হউক না, 
তাহার প্রতিপাদন কলে কতকগুলি মুখ্য এবং কতকগুলি গুঢ়ার্থ শব্ধ প্রযুক্ত হয় । 
প্র শাস্ত্রের অর্থ ঠিক বুঝিবার জন্য, সেই সকল শবেের সরল অর্থ এবং সেই শাস্ত্র 
প্রতিপাদনের মূল পন্থাটাও প্রথমে জানা আবশ্যক ॥। নচেং পরে উহা কুঝিবার 
পক্ষে অনেক প্রকার ভূল ও গগুগোল উৎপন্ন হইতে পারে । এই জন্য এই 
সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রথমে এই শাস্ত্রে বযবস্ৃত কতকগুলি শবের 
অর্থ-পরীক্ষা অগত্যা করিতে হইতেছে ॥ 

তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শব “কর্ম” | “কর্্” শব কৃ-ধাতু হইতে বাহির হওয়ার 
তাহার অর্থ “কর”, “ব্যাপার, “আচরণ”--এইবূপ $ এবং এই সাধারণ অর্থে 
ওঁ শব্দ ভগবদগীতায় ব্যবন্থত হইয়াছে । ইহা! বলিবার কারণ এই যে, মীমাংসা- 
শাস্ত্রে কিংবা! অন্যত্র এই শব্দের যে সংক্চিত অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা, মনে 
আনিয়া পাঠক যেন ভ্রমে পতিত না হন। যে কোন ধর্মই ধর না কেন, তাহাতে 
ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য কোন না কোন কর করিতে -বলা হইয়াছে । 
প্রাচীন বৈদিক ধর্শ অনুসারে বলিতে হইলে, ষজ্ঞযাগই সেই কর্ন) বৈদিকগ্রন্থে 
এই যজ্ঞযাগেরই বিধি বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু এই সম্বন্ধে বৈদিক গ্রস্থাদির স্থানে 
স্থানে কখন কখন বিরোধী বচনও পাওয়। যায়; তাহাদিগের সঙ্গত সমম্বন্ন কির্পে 
হইতে পারে তাহা! জৈমিনীয় পূর্বমীমাংসা-শাস্ত্র দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
জৈমিনীয় মতানুসারে, এই বৈদিক ও শ্রীত যজ্ঞধাগের অনুষ্ঠান করাই: মুখ্য 

। প্রাচীন ধর্ম মানুষ যাহা 'কিছু করে সবই যজ্ঞের জন্য করে। মানুষের ধন 
পাইতে হইলে, বজ্ঞের জন)ই পাওয়া! চাই ; এবং ধান্য সংগ্রহ করিলেও তাহা 
বজ্জেরই জন্য বুঝিতে হইবে (মভা,শাং, ২৬, ২৫.)। বখন, যজ্ঞ করিবে-_ইহাই - 
বেদের দেবতাদিগের আদেশ, তখন যন্তের জন্য অনুষ্ঠিত কোন কন্ম স্বতন্ত্ররণে 
কোন মনুষ্যের বন্ধক ফলদায়ক হয় না : তাহা! যজ্ঞের সাধন, স্বতন্ত্র সাধ্য নছে। 
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তাই, বজ্ঞ হইতে ফে ফল পাওয়। যায় তাহা বজ্ঞেপ্ই অস্ত্রভূতি ১ উহার অন্য 
পৃথক ফল নাই। কিন্তু যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত এই সকল কর্ন ত্বতস্্র ফলদায়ক ন! 

,হুইলেও শুধু যজ্জের দ্বারাই স্বর্গ প্রাপ্তি (অর্থাৎ মীমাংসকের মতে একপ্রকারের 

'ক্কুখ প্রাপ্তি) হয় এবং সেই স্বর্সপ্রাপ্তির জনা যজ্ঞকর্তা পুরুষ অন্ুরাগের সহিত 
বজ্ঞ করিঘ্। থাকে । সুতরাং স্বয়ং যজ্ঞকম্মই পুরুষার্থ ইহ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। 
যে বস্ত সম্বন্ধে মনষ্যের প্রীতি থাকে ও পাইবার হচ্ছা। হস্ক তাহাকেই পুরুবার্চ 
বলে (ইজ, স্থ, ৪, ১.১ ও ২)।যক্তের এক পধ্যায় শব্ধ 'ক্রতু' ? তাই যজ্ঞার্থের 
বদলে “ক্রত্বর্ধ” এই শবও ব্যবহৃত হয় । এইরূপ সর্ধকর্ম ছুই বর্গে বিভক্ত হইয়] 
থাকে-_এক, “যজ্জার্থ* ক্রেত্বর্থ) কর্ন অর্থাৎ যাহা শ্বতত্ত্রক্মপে ফলদায়ক নহে বলিয়া 
অবন্ধক ১ এবং দ্বিতীয়, “পুরুষার্থ কর্ম অর্থাৎ যাহ পুরুষের ফলদায়ক বলিয়। 
বন্ধক। সংহিত! ও ব্রাঙ্গণগ্রন্থে যাগধজ্ঞাদিরই বর্ণনা আছে। খগ্বেদ-সংহিতায় 
ইন্দ্রার্দি দেবতার্দিগের স্ততিপর সুক্ত আছে সতা, কিন্তু মীমাংসক বলেন যে তাহা- 
দের বিনিয়োগ ষজ্জের সময়েই কর্তব্য হওয়ায় সমস্ত শ্রুতিগ্রস্থ যজ্ঞার্দি কম্মেরই 
প্রতিপাদক । বেদের অন্তভূত ষাগবজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি 
হয়, নতুবা! হয় না) অতএব এ যাগবজ্ঞ তুমি অজ্ঞানে কর কিংবা ব্রহ্গজ্ঞানপূর্র্বক 
কর, একই ফল- _এইব্প এই কর্ম্মনিষ্ঠ, যাজ্জিক ও নিছকৃ কর্মবাদার। বলিয়! 
থাকেন। উপনিষদ এই ষজ্ঞ গ্রাহা বলিয়া ধৃত হইলেও, উহার যোগ্যত। ব্রহ্মজ্ঞান 
অপেক্ষা! কম বলিয়া যজ্ঞের ছারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত মোক্ষলাভের পক্ষে 
ব্রহ্মজ্ঞানও আবশ্যক আছে এইব্প প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । ভগবদগীতার দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে “বেদবাদরতাঃ পার্ঘ নানাদভ্তীতিবাদিনঃ” €(গী. ২, ৪২) প্রভৃতি বাক্যে 
যে যাগযজ্ঞার্দি কাম্যকম্ম বণিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহ বিন! ব্রহ্ষমজ্ঞানে অনুষ্ঠিত 

» উপরিউক্ত ষাগধন্ঞাদি কন্ম। সেইরূপ "যুক্কার্থাৎ কন্্ণোহনাত্র লোকোহ্য়ং কর্ম- 
বন্ধন:*__-বজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন হয় না, বাকী সব কম্ম বন্ধন হইয়া থাকে (গী, 
৩. ৯), ইস্থাই মীমাংদকদিগের মতের অনুবাদ । এই যাগষজ্জাদি বৈদিক অর্থাৎ 
শ্রোত কর্দপ বাতীত, ধর্ম্ৃষ্টিতে অন্য আবশ্যক কর্মও চাতুর্বর্ণাভেৰে মন্ুস্থতাদি 
ধর্মগ্রস্থে বর্ণিত হইয়াছে, বথা-_ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধ, বৈশ্যের বাণিজ্য প্রসৃতি। 
এই সকল কর্ম প্রথমতঃ স্ম্তিগ্রস্থাদ্দিতেই পদ্ধতিপুর্র্বক গ্রতিপাদিত হওযায়, 
ইহাদিগকে . "্ার্ত বন্দ” কিংবা ্্সার্ভ যজ্ঞ+ এমনও বলা হইয়া থাকে। 
গ্রই চ্ীত ও ম্মার্ভ কম্দ ব্যতীত অপর কতকগুলি ধর্ম্মকপ্ম-_বথা, ব্রত 
উপবাস প্রস্ৃৃতি-কেবল পুরাণ গ্রন্থাদিতেই এ্রথমে দবিস্তীর প্রতিপাদিত , 
হওয়ায় উহ্বার্দিগকে “পৌরাণিক কর্ম” বলিতে পারিব। এই সমস্ত কর্মের 

' "আবার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাণ্য, এই তিন «ভেদ নির্পিত হইয়াছে । নিত্য 
আবশ্যক দ্মান-সন্ধ্যাদি করাই নিত্য কর্পা। ইহা করিলে কোনি বিশেষ ফল 
কিঠব! অর্থসিদ্ধি হয় না; কিন্তু না কিলেই দোষ হয়। কেন কারণ উপস্থিত 
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হওয়ার যাহা করা আবশ্যক হয় দেই কর নৈমিত্তিক কর্ণ, বথা, অনিষ্ট-গ্রহ- 
শান্তি, প্রারশ্চিন্ত প্রভাত । যে নিমিত্ত আমর! শান্তিম্বস্তযক্ন কিংবা প্রায়শ্চিত্ত 
করি, সেই ঘটন! পুর্বে না ঘটিলে এই সকল নৈমিত্তিক কর্ম করিবার প্রয়োজন 
নাই। ইহ! ব্যতীত, কোন বিশেষ বিষয়ের ইচ্ছা হইলে তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত 
আমরা অনেক সময় শাস্ত্রা্দারে যে সকল কাজ করি, তাহাই কাম্যকর্, 
বথ!-_বৃহটির জন্য কিংব। পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ কর1। নিত, নৈমিত্তিক ও 
কাম্য _ইহ! ব্যতীত অন্য কর্ধকে নিষিদ্ধ কর্ম বলে, বথা__স্থরাপান শান্তে একে- 
বারেই ত্যাজা বণিয়। স্থিরীকৃত হইয়াছে । কোন্টা নিত্যকর্শ্, কোন্টা নৈমি- 

'ত্তিক, কোন্ট। কাম্য এবং কোন্টাই ব! নিষিদ্ধ, তাহা! ধর্শশান্ত্র নির্ধারিত করিয়! 
দিয়াছে । অমুক ব্যক্তির কৃত অমুক কম্ম পাপজনক না পুণ্যগ্রদ, কোন ধর্ম 
শাস্ত্রীকে বদি এইব্প প্রশ্ন কর! যায়, তবে তিনি সেই শাস্্ অনুসরে উজ্জত কম্ম 
ষক্ঞার্থ ব৷ পুরুতার্থ, নিত্য কি পৈমিত্তিক, কাম্য কি নিষিদ্ধ, ইত্য।দি বিচার করিয়া 
পরে তাহার নিজের নির্ণয়টা বলিবেন। কিন্তু ভগবদগীতার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষাও 
ব্যাপক--অধিক কি, উস্বাকে ছাড়াইক্স। গিয়াছে বলিলেও হয়। মনে কর, 
শাস্ত্রে কোন-এক কর্ম নিধিদ্ধ বলিয়। স্বীকৃত হয় নাই, অধিক কি, উহ? বিহিত 
বলিয়! আমাদের কর্তব্যের মধোই পত্রিগণিত হইয়াছে; উদাহরণ যথা--উপস্থিত 
প্রসঙ্গে ক্ষাত্রধন্্ম অজ্ছুনের পক্ষে বিহিত ছিল। কিন্তু ইহা! হইতে এটুকু সিদ্ধ 
হইতেছে ন। যে এ সকল কর্ম আমর! সর্বদা করিব, অথব! এরূপ কর্ম করিলে 
তাহ! সর্বদাই শ্রেয়স্কর হইবে। তাছাড়া, শাস্ত্রের আদেশও যে কোন কোন 
প্রনঙ্গে পরম্পরবিরুদ্ধ হইয়া! থাকে তাহা পূর্বপ্রকরণে দেখাইয়াছি। এক্স্প 
অবস্থায়, মানুষ কোন্ মার্গ স্বীকার করিবে, তাহ। স্থির করিবার কোন যুক্তি 
আছে কি ন। এবং যাদদ থাকে তে সে বুক্তিটি কি,_-ইহাই গীতার প্রতিপাদ্য 
বিষয়। এই বিষয়ে কর্মের যে নানা ভেদ উপরে বল! হইয়াছে, তত্প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। যাগবজ্ঞাদ বৈদিক কর্ম সম্বন্ধে কিংব! 
চাতুর্বর্যের অন্য কর্ম্ম সম্বন্ধে মীমাংসকগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা গীতা- 
প্রতিপািত কর্্মযোগ সম্বন্ধে কতট। প্রযুক্ত হইতে পারে তাহ৷ দেখাইবার জন্য, 
মীমাংসকের উক্জিসকলও গীতাক্স প্রসঙ্গক্রমে বিচার কর! হইয়াছে এবং শেষ 
অধ্যায়ে যাগঘজ্ঞার্দি কর্ম জ্ঞানীপুরুষের কর্তব্য কি কর্তব্য নহে, এই প্রশ্শের 
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে ( গী, ১৮. ৬)। কিন্তু গীতার মুখ্য গ্রতিপাদ্য 
বিষয় ইহা৷ অগেক্ষা। বেশী ব্যাপক হওয়ার, গীতাতে “কর্খ শব্দের অর্থ কেরল 

7 শত বান্মার্ত কর্ম, এইরূপ সম্কুচিত অর্থে না বুঝিনা তাহা অপেক্ষা অধিকতর 
*ব্যাঁপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। সার কথ, মানুষ ঘেষে কাজ করে-_ 
খাওয়া, পর1,'খেলা, বসা, ওঠা, থাকা, নিঃশ্ব।স গ্রীহণ করা, হাসা, কাদা, আস্রাণ 
করা, দেখা, বলা, শোনা/ চলা, দেওয়া, ওযা, ঘুমান, জাগিয়া থাকা, "মারা, 
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লড়াই করা, মনন বা ধ্যান করা, আজ্ঞা ব! নিষেধ করা, দান করা, যাগবজ্ঞ 
করা, চাষ কিংব! বাণিজ্য ব্যবসায় করা, ইচ্ছ। করা, নিশ্চয় করা, গল্প কর! 
ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম কাক্সিকই হউক, বাচনিকই হউক, বা মানসিকই হউক 
“সকল কন্খমই এই শব্দের অন্ততুক্তি (গীতা, ৫.৮, ৯)। অধিক কি, বাচা, 
মর! পর্য্যন্ত সমস্তই কর্মের মন্তভূতি; এবং প্রসঙ্গ অনুসারে “বাচা কিংবা মরা” 
এই ছুয়ের মধ্যে কোন্ কণ্শে প্রবৃত্ত হইবে ইহারও বিচার করা আবশ্ক হয়। 
এই বিচার উপস্থিত হইলে পর, “কর্ম” শবের “কর্তব্য কর্ম” অথবা “বিহিত কম, 
এই অর্থ হইয়া থাকে (গী, ৪: ১৬)। মন্গুষ্যের কর্ধসন্বন্ধে এইরূপ বিচার হইল 
ইহারও পরে, সমস্ত চরাচর স্য্টির, অর্থাৎ অচেতন পদার্ধাদির ব্যাপার সন্বন্ধেও 
এই শব্দের প্রয়োগ হ্ইক্কা থাকে কিন্ধ তাহার বিচার. পরে কর্মবিপাক প্রক- 
বরণে কর! যাইবে । 

কম্মাপেক্ষাও অধিক “গৌলমেলে শব্দ হইতেছে--“যোগ”। এই শব্ের 
বর্তমান প্রচলিত অর্থ প্প্রাণায়ামাদির সাধনের ছার! চিত্তবৃত্তি কিংবা! ইন্জিক্সাদির 
নিরোধ করা” অথব৷ “পাতগ্জল হুত্রোক্ত সমাধি কিংব। ধ্যানযোগ” । এই অর্থে 
এই শন্দ উপনিষদেও প্রযুক্ত হইয়াছে (কঠ, ৬. ১১)। কিন্তু এই সম্কুচিত অর্থ 
ভশব্দগীতাতে সাধারণভাবে বিবক্ষিত হুয় নাই ইহা মনে রাখা আবশ্যক, “যোগ” 

, এই শব্দ “যুজ্” অর্থাৎ ফুড়িয়া দেওয়া এই ধাতু হইতে বাহির হইয়াছে, হুতরাং 
উহার ধাত্বর্থ “যোঁড়” ষোড়া, মিলন, সঙ্গতি; একত্রাবস্থিতি ইত্যাদি; এবং পর্ন 
অবস্থা প্রাপ্ত হইবার “উপায়, সাধন, যুক্তি, কিংবা কৌশল”-রূপ যে কম তাহা" 
কেও যোগ বলা হয়। এই সকল অর্থ অমরকোষেও প্রদত্ত হইয়াছে, “যোগঃ 
সংহননোপারধ্যানদঙ্গতিধুক্তিবু” (৩.৩.২২)। ফলিত জ্যোতিষে কোন গ্রহ ইষ্ট বা 
অনিইজনক হইলে সেই . গ্রহের “ষোগ+ ইঞ্৯ ব৷ অনিষ্জনক এইরূপ আমরা! বলির! 
গাকি * এবং “যোগক্ষেম এই পদে “যোগ” শবের অর্থে অপ্রাপ্ত বস্ত প্রাপ্ত হওয়! 
ধরা গিয়াছে ( গী,৯.২২ )। মহাভারতীয় যুদ্ধে দ্রোণাচার্যকে পরাজয় করিতে পার! 
যাইতেছে ন৷ দেখিয়। তাহাকে পরাভূত করিবার জন্ত একই “যোগ” (সাধন বা 
যুক্তি )-_-একো]হি যোগোহন্ত জয়ের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ( মভা, প্রো, 
১৮১, ৩১) ১ এবং পরে তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন, “আমি অরাসন্ধাদি রাজাদিগকে 
পূর্বকালে ধর্মরক্ষণার্থ যোগের দ্বারাই কি করিয়! বধ করিয়াছিলাম”। ভীক্ষ 
অন্থা, অন্বিক৷ ও অন্বালিকাকে হরণ করিলে পর অন্ত রাজগুণ “যোগ, যোগ” 
বলিয়া তাহাদিগের পশ্চান্ধাবন করিলেন এইরূপ উদ্যোগ পর্বে (অ, ১৭২) উক্ত 
হইয়াছে । ইহ। ব্যতীত মহাভারতের অনেক-স্থানে এই অর্থেই যোগ” শষের 
প্প্ররৌগ দেখা যায় । গীতাতে “যাগ”, “যোগী” কিংবা! যোগ শব, হইতে নিশ্পক্র 
সামাপ়িক শব প্রায় ৮* বার প্রতুক্ত হইক্সাছে। কিন্তু, খুব বদি বেশী হয়, চারি 
পাঁচ &গী, ৬. ১২ ২৩) স্থল ছাড়া “যোগ” শব্বের “পাডিঞরল যোগ” এই শঅর্থ 

[এ 
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কোথাও অভিপ্রেত হয় নাই। 'যুক্তি, কৌশল, সাধন, উপায়, যোড়া, মেলা” এই 
অর্থই স্ব্লাধিক ভেদে গীতা সর্বত্র দেখিতে পাওয়। যায়। সুতরাং গীতাশাস্তাস্তত 
ব্যাপক শব্বগুলির মধ্যে ইহাও একটি, ইহা বলিতে-কোঁন বাধা নাই। তথাপি 
যোগ অর্থে সাধন, কৌশল ঝ৷ যুক্তি, এইরূপ সাধারণভাবে বলিলেও চলে না । 
কারণ, বক্তার ইচ্ছান্গসারে এই সাধন সন্ন্যাসের, কর্মের, চিত্তনিরোধের, মোক্ষের, 
কিংবা আর কোন কিছুরও হইতে পারে। দৃষ্টান্ত া-_গীতাতেই ছুই চাব্লি 
স্থানে ভগবানের নানাবিধ ব্যক্ত স্থষ্টি নির্মাণ করিবার প্রশ্বরিক কৌশল বা! অদ্ভুত 
সামথ্যের সম্বন্ধে যোগ শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে (গী, ৭*২৫ ) ৯:৫3 ১০,৭ 7 ১১৮) । 
এই অর্থেই ভগবানকে “যোগেশ্বর* বল! হইয়াছে (গী, ১৮. ৭৫)1 কিন্তু গীতাত্ত- 
ভূর্তি যোগশব্দের ইহা কিছু মুখ্যার্থ নহে। তাই গীতায় 'যোগ” শব্দের মুখ্য অর্থ 
কোন বিশেষ প্রকারের কৌশল, সাধন, যুক্তি বা উপায়, ইহা বলিবার জন্য 
“যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্্” (গী, ২:৫*) অর্থাৎ কর্ম করিবার কোন বিশেষ 
প্রকারের কুশলতা, যুক্তি, চাতুর্ধ্য বা শৈলী-_এইরূপ এই শবের ব্যাখ্যা 
স্পষ্টর্ূপে কর! হইয়াছে । শাঙ্করভাষ্যেও “কর্মস্থ কৌশলম্”চ এই পদের 
“কর্মের যে স্বাভাবিক বন্ধকত্ব তাহা বিনষ্ট করিবার যুক্তি এইরূপ অর্থই 
করা হইয়াছে! সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, একই কর্মের অনেক “যোগ, 
বা উপায়” হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার মধ্যে, উত্তম সাধনের সন্বন্ধেই 
যোগ” শব্ধ বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে । উদাহরণ যথা--ধনলাভ করিতে 
হইলে তাহ! চুরি করিয়া, ঠকা ইয়া, ভিক্ষা করিয়া, সেবা করিয়া, কর্জ করিয়া, 
মেহনৎ করিয়। ইত্যাদি নানাবিধ সাধনের দ্বার করা যাইতে পাবে ; এবং ইহার 
মধ্যে প্রত্যেক সাধনসন্বন্ধে “যোগ” শব্দ ধাত্বর্থ অনুসারে প্রযুক্ত হইতে পারিলেও 
"আপনার স্বাতন্ত্য না হারাইয়া, মেহনৎ করিয়া পয়লা রোজগার করা” এই 
উপারই মুখ্যরূপে “ধনপ্রাপ্তি যোগ” এইরূপ বল৷ প্রচলিত আছে। | 

*যোগঃ কর্ন কৌশলম্” কর্ম করিবার একপ্রকাব্র বিশেষ যুত্তি'অর্থাৎ যোগ, 
বখন স্বপ়্ং ভগবান গীতায় যোগ শব্ষের এইপ্রকার বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়। দিয়াছেন, 
তখন বস্তত গীতায় এই শবের মুখ্য অর্থ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে ন!। 
কিন্ত ভগবানকৃত এই ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য না করিয়! গীতার অনেক টীকাকার 
এই শবকে টানিয়৷ বুনিয়৷ নানাপ্রকারে গীতার মধিতার্থ বাহির করিয়াছেন; 
তাই, ভুল-বুঝা দুর করিবার জন্য এইথানে “যোগ” শব্ের আরও কিছু ব্াখ্যা 

' কর! আবশ্যক । সর্বপ্রথমে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফোগশব্ের প্রয়োগ হইয়াছে 
শ্রবং সেই স্থানেই উহার অর্থ কি তাহাও স্পষ্টর্ূপে উক্ত হইয়াছে। যুদ্ধ কর৷ 

কেন কর্তব্য," সাংখ্যমান্বীন্ছসারে ইহার যুক্তি বিবৃত করিবার পর্, *গ্রক্ষণে 
তোমাকে যোগশান্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিতেছি* ( গী২, ৩৯) এইরূপ তগবান, বলি- 
রাছেন। আবার, যাগ্যজ্ঞাদি কাম্য কর্েতে নিমগ্স লোকদিগের বুদ্ধি, ফল- 
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প্রত্যাশার দরুণ কিরূপ ব্যগ্র হুইয়। থাকে তাহারও বর্ণনা! করিয়াছেন ( গী, ২. 
৪১-৪৬)। তাহার পর, তিনি উপদেশ দিয়াছেন যে, বুদ্ধিকে এরূপ ব্যগ্র 
হইতে না দিয়া “আসক্তি ছাড়, কিস্তু কর্ম ছাড়িয়া দিতে ব্যগ্র হইও না* এবং 
“যোগস্থ হইয়া কর্ম কর* (গী, ২. ৪৮)। এইখানেই পসিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়ে 
সমত্ববুদ্ধি* “যোগ শব্দের এই অর্থ ম্প্রূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহার 
পর, “ফলপ্রত্যাশায় কর্ম র্ূরা অপেক্ষা সমত্ববুদ্ধির যোগই শ্রেষ্ঠ* (গী, ২৪. 
৪৮), “বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হইলে কর্মের পাঁপ-পুপ্য-বাধা কর্তীকে স্পর্শ করে না 
অতএব তুমি এই “যোগ” সম্পার্দন কর”, এইরূপ বলিয়া তখনই আবার “যোঠাঃ 
কর্স্্ কৌশলম্্* ( গী, ২.৫০) যোহগের এই লক্ষণ বলিয়াছেন । ইহাতে 
স্প্ই উপলব্ধি হয় যে, কর্মের পাপপুণ্যে লিগ ন! থাকিয়া কর্ম করিবার 
সমত্ব-বুদ্ধিরূপ যে বিশেষ যুক্তি প্রথমে উক্ত হইয়াছে তাহারই নাম “কৌশল,” 
এবং এই কৌশলের শ্বারা অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্ম করা, ইহাকেই গীতাতে 
“যোগ বল! হইরাছে। এই অর্থই পরে “যোইয়ং যোগন্তয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধু- 
সদন” । লী, ৬. ৩৩) “সমতার অর্থাৎ সমত্ববুদ্ধির এই যে যোগ তুমি আমাকে 
বলিয়া ছ',-_-এই শ্লোকে অক্ফুন আবার স্পষ্ট করিয়াছেন। জ্ঞানী মন্কুষ্য এই জগতে 
কিরূপভাবে চলিবেন তাহার সম্বন্ধে -শ্রীশঙ্করাচার্য্ের পূর্বব অবধি প্রচলিত বৈদিক 
ধর্ম অনুসরণ করিয়া ছুই মার্গ আছে। তন্মধ্যে, জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে সর্ব 
কর্মের স্বরূপতঃ সঙ্প্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করা--এই এক মার্গ; এবং জ্ঞানপ্রাণ্ডির 
পরেও কর্ম্ত্যাগ না করিয়া, কর্মের পাপপুণ্য-বাধা না স্পর্শ করে সেইরূপ যুক্তি 
অনুসারে আমরণ কর্ম করিতে থাক।-_-এই দ্বিতীয় মার্গ। এই ছুই মার্গ গীতাতে 
(গী, ৫.২ ) সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে । সন্যাস অর্থাৎ ছাড়া এবং 

' যোগ অর্থাৎ জোড়া ; সুতরাং কর্মের ছাচ্া ও জোড়াই এই ছুই ভিন্ন ভিন্ন মার্গ। 
এই*ছ্ই ভিন্ন মার্গ লক্ষ্য করিয্লাই পরে “সাংখ্য ও যোগ” (সাংখ্যযোগৌ ) এই 
সংক্ষিপ্ত সংজাও ( গী, ৫১১৪) প্রদত্ত হইয়াছে। বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য পাতঞ্জল 
যোগান্ততূতি আসনাদির বর্ণনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে সত্য; কিন্তু তাহ! কাহার 
জন্ত ? তগূন্বীর জন্ত নহে, পরস্ত কর্মষোগীর অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্শীল মনু 
ষ্যের এই সমতারপ যুক্তি সিদ্ধ করিবার জন্য বল! হইয়াছে । নচেৎ প্তপস্থিভ্যো- 
ইধিকো! যোগী” এই বাক্যের কোনই অর্থ হয় না। সেইরূপ আব্র প্তশ্মা- 
দ্যোর্গীঁ ভবার্জুন” (৬.৪৬) বলিয়া যে উপদেশ অধ্যায়ের শেষে আছে, তাহার 
অর্থ “পাতঞ্জল যোগের অভ্যাস 'করিতে থাক” "এইরূপ হইতে পারে না। এই 
কারণে উক্ত উপদেশের* অর্থ “যোগস্থঃ কুরু কম্্নাণি* (২৪৮), অথবা, প্রে 
রা গায় যুজ্যন্ব যোগঃ কর্মু্গ কৌশলম্৮,( গী, ২:৫০ ) কিংবু! চতুর্থ অধ্যায়ের 
শেষে “যোগমাতিষ্টোত্তি্ ভারত” (৪. ৪২) ইত্যাদি বাক্যের সমানার্থক হওয়! 
উচ্মিত ; অর্থাৎ "যুক্তির দ্বারা কর্মকারী যোগী অর্থাৎ কর্দমযোগী হও”্এইরপ 
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অর্থই গ্রহণ কর! সঙ্গত। কারণ, «পাতগ্জল যোগের আশ্রয় করিয়! তুমি যুদ্ধে 
দাড়াও” এ কথা বল! কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইতিপূর্বে স্পষ্ট বলা! 
হইয়াছে যে, “কম্যোগেন যোগিনাম্* (গী, ৩. ৩) অর্থৎ যোগী পুরুষ কর্ম 
করিয়া থাকেন। মহাভারতে নারায়ণীয় ধর্ম কিংবা ভাগবতধন্মের বিচার- 
আলোচনাতেও উক্ত হইয়াছে যে, এই ধর্মাবলম্বী লোক আপনার কর্ম্ম ন! 

“ছাড়িয়াই যুক্তিপুর্ববক কর্মসাধনের দ্বার (স্ুপ্রযুক্তেন কর্ম্ণা ) পরমেশ্বরকে 
লাস করে। (মভা, শাং, ৩৪৮. ৫৬ )। ইহাতে, যোগী ও কর্দষোগব এই ছুই 

'ব্ধ গীতাতে সমানার্থক হওয়ায়, উহাদের 'যুক্তিপূর্বক কর্্মকারী” এইরূপ 
অর্থই স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। তথাপি “কর্্মযোগ” এই ঈষৎ দীর্ঘ শবের পরিবর্তে 
যোগ” এই সংক্ষিপ্ত শব্দই গীতাতে 'ও মহাভারতে অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। 
“আমি তোমাকে এই যে যোগের কথ! বলিলাম তাহ! পূর্বে বিবস্বানকে বলিয়া- 
ছিলাম (গী, ৪. ১); বিবস্বান মন্গুকে বলিয়াছিলেন ; কিন্ত এ যোগ ইতিপূর্বে 
নষ্ট হওয়ার আজ নূতন করিয়া! এ যোগের কথা তোমাকে বলিতে হইল”, ভগ- 
বান “যোগ” শব্দের এই যে তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে পাতঞ্জল যোগ 
বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়! বোধ হয় না,_-কর্ করিবার কোন এক প্রকারের 
বিশিষ্ট যুক্তি, সাধন বা মার্গ এই অর্থই সঙ্গত হয়। সেইরূপ আবার, গীতা- 
অন্তর্গত ক্ুষ্ার্জুনসংবাদে সঞ্জয় যখন “যোগ” শব প্রয়োগ করিতেছেন (গী, 
১৮* ৩৫), তখনওরএ্;অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যাইতেছে । শ্রীশঙ্করাঁচার্য্য 
নিজে সঙ্গ্যাসপন্থী হইলেও আপন গীতা-ভাষ্ের আরস্ভে বৈদিক ধর্মের নিবৃতি 
ও প্রবৃত্তি এইকর্প ছুই ভে্দ বলিয়া, “যোগ” শব্দের অর্থ, ভগবান-প্রদত্ত ব্যাখ্যা 
অনুসারে কখন “সম্যগ্দর্শনোপাক্কশ্খানুষ্ঠানম্ (গী, ৪. ৪২), আবার কখন 
“যোগঃ যুক্তিঃ (গী, ১০, ৭) এইরূপ করিয়াছেন। সেইপ্রকার মহাভারতে 
যোগ ও জ্ঞান, এই হই শব্দের অর্থ অন্ুগীতায় স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 
পপ্রবৃত্তিলক্ষণো যোগঃ .জ্ঞানং সন্স্যাসলক্ষণম্”-_যোগা প্রবৃতিলক্ষণ এবং জ্ঞান 
সন্গ্যাস বা নিবৃত্তিলক্ষণ ( মভা, অশ্ব, ৪৩.২৫ )। শাস্তিপর্ধের শেষে নারায়ণীয় উপা- 
খ্যানে সাংখ্য ও যোগ শব্ধ এই অর্থে ই;:অনেকবার প্রযুক্ত হইয়াছে এবং এই 
ছুই শব্দ স্থষ্টির আরভ্ভেই ভগবান কিরূপে ও কি-কারণে স্থাপন করিলেন তাহ! 
বর্ণন কর! হইয়াছে (মভা, শাং, ২৪০ ও ৩৪৮ দেখ )। এই নারায়ণী কিংবা! 
ভাগবত ধর্ম ভগবদগীতার প্রতিপাদ্য, তাহা! প্রথম প্রকরণে প্রদত্ত মহাভারতের 
বচনাদি হইতে স্পষ্টরূপেই প্রফ্কাশ পাইয়াছে। তাই, সাংখ্য অর্থাৎ নিবৃত্তি এবং 
ঘোণ অর্থাৎ প্রবৃত্তি,“এই ছুই শব্দের ষে প্রাচীন ও পারিভাষিক অর্থ নারায়মী ধর্মে 
আছে, তাহাই গীতাতেও বিবক্ষিভ একপ বল! যাইতে পারে । এই সম্বন্ধে কাছীয়ও' 
কোনু সংশয় থাকিলে *সমন্বং যোগ উচ্যতে” বা “যোগঃ কর্মন্থ কৌশলম্* গীতোক্ত 
এই ব্যাখ্যা:দ্বার! 'গবং..”কর্দযোগেন যোগিনাম্* ইত্যার্দি উপরি-উক্ত গীতোক্ত 
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বচনাদি দ্বারা এ সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। এই সকল হইতে ইহাই 
নির্বিবাদে সিদ্ধ হইবে যে, গীতাতে যোগশব্দ প্ররবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ, “কর্শাযোগ” এই 
অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । শুধু বৈদিক ধর্থগ্রস্থে নহে, পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম- 

'গ্রন্থেও এইরূপ অর্থেই যোগশবের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায়। উদাহরণ 
যথা--প্রায় ২** শকে (৩৩৫ সংবৎ) লিখিত মিলিনাগ্রশ্র নামক পালিগ্রন্থে 

'পুববষোগো+ (পূর্বযোগ ) এইরূপ শব প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সেইখানেই তাহার, 
অর্থ গপুববকম্ম” (পূর্ববকণ্ম ) এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে (মি, প্র, ১ ৪) সেইরূপ 
শালিবাহন শকের আরস্ভে আবিস্তি অশ্থঘোষ কবির বুদ্ধ চরিত” নামক সংস্কৃত, 
কাব্যের প্রথম সর্গের ৫* ল্লোকে বর্ণিত হইয়াছে 

“আচার্যকং যোগবিধো দিজানামপ্রাপ্থমন্তৈজনিকে। জগাম ।” 
“ব্রাঙ্গণদিগকে যোগবিধি শিক্ষাদানে জনকরা'জ। আচীর্যয (উপদেষ্টা ) হইয়া- 

ছিলেন, জনকের পুর্বে কেহই আচার্য পদ প্রাপ্ত হন নাই”। এইস্থানে যোগ- 
বিধির অর্থ নিষকাম কর্দ্মষোগের বিধি করিতে হয়। কারণ, জনকের আচরণের 
ইহাই রহস্ত এইরূপ গীতাদি গ্রন্থ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন; এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধ- 
চরিতেও (৯.১৯ ও ২০) “গৃহস্থাশ্রমে থাকিক্াও মোক্ষসাধন কিরূপে করা 
ধাইতে পাঁরে” ইহ! দেখাইবার জন্যই জনকের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । জনক- 
প্রদর্শিত মার্গের নামও “যোগ” ছিল। এইরূপ যোগ বৌদ্ধপ্রস্থাদিতেও যখন সিদ্ধ 

, হইয়াছে তখন গীতার যোগ শব্দেরও এই অর্থ গ্রহণ করিতে হয়; কারণ, জন- 
কের মার্গ গীতারও প্রতিপাদ্য এইরূপ গীতাই বলিতেছেন ( গী, ৩. ২*)। সাংখ্য, 
ও যোগ এই ছুই মার্গ সম্বন্ধে বেশী বিচার আলোচনা পরে কর! যাইবে । কোন্ 
অর্থে গীতায় যোগশবের প্রয়োগ হইয়াছে ইহাই এখনকার উপস্থিত প্রশ্ন । 
* যোগ অর্থে কম্মষোগ এবং যোগী অর্থে ক্র্দমযোগী, গীতার এই ছই শব্দের মুখ্য 
অর্থ এই অনুসারে একবার নির্ণয় হইলে পর, ভগবদগীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কোন্টি 
ইহা আর ন্বতন্্রূপে বলিতে হইবে না । ভগবান নিজেই.আপন উপদেশকে “যোগ” 
নামে অভিহিত করিয়াছেন (গী, ৪. ১-৩), শুধু তাহা নহে, ষ্ঠ অধ্যায়ে অঞ্জু 
(গী, ৬. ৩৩) এবং গীতার শেষের উপসংহারে (গী, ১৮. ৭৫) সঞ্তয়ও গীতোক্ত 
উপদেশের নাম “যোগ” দিয়াছেন। এইরূপে গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে 
অধ্যানসসমা্তি প্রনর্শক যে সঙ্কল্প থাকে তাহাতেও স্পষ্ট বল! হইয়াছে ষে “যোগশাস্ত্রই 
গীতারস্খ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এই সন্কন্নের অন্তর্গত শব্দের অর্থের প্রতি 
বর্তমানের টাকাকারদিগের মধ্যে কেহই মনোযোগ পদিয়াছেন বলিয়! মনে হয় না।, 
আরম্তের *শ্রীমস্তগবদগীতা্ু উপনিষৎস্থ” এই ছুই পদের পর, সন্কল্লে প্রহ্মবিদ্যাক়াং 

* ঘোগীশান্তরে” এই ছুই শব সংযুক্ত কুইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ছুই পদের অর্থ হইতেছে 
িগ্বান কর্তৃক গীত উপনিষন্ে* ; এবং পরবর্তী ছই শব্ের অর্থ 
“ব্থবিদ্যান্তর্গত যোগুশৃসে” জর্ধাৎ “কর্ণযোগশাস্তরে, যাহা এই গীতার বিষ! 



৬২ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র। 

্রহ্মবিদ্যার অর্থে ব্রহ্ষজ্ঞান ) এ জ্ঞান লাভ হইলে, জ্ঞানী :পুরুষের নিকট ছই 
মার্গ উন্মুক্ত হয় ( গী, ৩. ৩) _এক, সাংখ্য অথবা! সন্গ্যাসমার্গ-__ধে মার্গে জ্ঞান- 
লাভের পর, জাগতিক সর্বকর্ধ ত্যাগ করিয়! বিরাগীর মত থাকিতে হয়। দ্বিতীয় 
যোগ কিংবা কর্মমার্গ--যে মার্গে কর্ম ন! ছাড়িয়া এরূপ যুক্তিপূর্ব্বক নিত্য কর্ম 
করিতে হয় যাহার ফলে মোক্ষপ্রান্তির কোন বাঁধা না হয়। এই ছুই মার্গের মধ্যে 

- প্রথমটির 'জ্ঞাননিষ্ঠা এইরূপ অন্য নামও থাকায়, উপনিষদের অনেক খধি ও 
অপর গ্রস্থকারেরাও উহার আলোচনা করিয্বাছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত 

_কর্দাযোগের বা যোগশীস্তরের তাত্বিক আলোঁচন! ভগবদগীতা! ব্যতীত অন্য কোথাও 
নাই। প্রথমেই ইহা! বল! যাইতেছে যে, অধ্যায়-সমাপ্ধিদর্শক সংকল্প গীতার সকল 
সংস্করণেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়। গীতার সকল টীকা! লিখিত হইবার পূর্বেই 
উহ রচিত হইয়া! থাকিবে এইরূপ অনুমান হয়। এই সংকরের রচয়িতা এই 
সংকলে প্রহ্গবিদ্যায়াং যোগপাস্ত্রে” এই ছুই পদ বৃথা জুড়িয়া দেন নাই; কিন্ত 
তিনি গীতাশাস্ত্ান্তর্গত বিষয়ের অপূর্ধ্বত! দেখাইবার জন্যই এঁ পদগুলি সেই সঙ্কল্পের 
মধ্যে ভিত্তির উপরে যুক্তিপূর্বক স্থাপন করিয়াছেন। এখন ইহাও সহজে উপলব্ধি 
হইবে যে, গীতাসম্বন্ধে বিস্তর সাম্প্রদায়িক টীকা হইবার পূর্বে গীতার তাৎপর্য্য 
লোকে কি উপায়ে ও কি ভাবে বুবিত। সৌভাগ্য আমাদের, এই যোগমার্গের 
প্রবর্তক এবং সমস্ত যৌগের সাক্ষাৎ ঈশ্বর ( যোগেশ্বর- যোগ + ঈশ্বর ) স্বয়ং শরীক 
ভগবান এই কর্ষোগ প্রতিপাদন কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া, সর্বলোকের হিতার্থ 
অর্জুনকে তাহার রহস্য বুঝাইয়! দিয়াছেন। “যোগ, ও “যোগশাস্ত্র-_গীতার এই 
ছুইটি শব্দ অপেক্ষ “কর্ম্মঁধোগ” ও “কর্্মযোগশাস্ত্র এই ছই শব একটু দীর্ঘ সত্য, 
কিন্তু গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ ন। থাকে, এইজন্য এই 
গ্রন্থে ও প্রকরণে এই ঈষৎ দীর্ঘধধরণের, নাম দেওয়৷ আমি পছন্দ করিয়াছি । 

একই কর্ম করিবার ষে অনেক যোগ, সাধন কিংবা! মার্গ আছে তন্মধ্যে 

সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর ও শ্তদ্ধ:মার্গ কোনটি) তাহা সর্বদা আচরিত হইতে,পারে কি না; 
না পারিলে তাহার অপবাদ বা ব্যতিক্রম স্থলটি কি, এবং সেই ব্যতিক্রম কেন 
উৎপন্ন হয়; যে মার্গ আমর! ভাল মনে করি, তাহা! কেন ভাল, কিংবা যাহাকে 
মন্দ বলি তাহা কেন মন্দ এবং এই ভালমন্দ কি উপায়ে কেমন করিয়। স্থির করিবে 
কিংবা! তাহার বীজটি কি, ইত্যাদি বিষয়, যে শাস্ত্রের বনিয়াদে নিশ্চিত করা যাইতে 
পারে তাহাকে “কর্্মযোগশান্ত্র কিংব! গীতান্তর্গত সংক্ষিপ্ত রূপ অনুসারে, “যোগ- 
শান্ত বল! হইয়। থাকে । ভাল ও মন্দ এই ছুই শব্দ *সামান্* শব); এই ছুই 
শব্ষেরই সদৃশ অর্থে কখন শুভ ও অণ্তত, কখন হিতক্ষর ও অহিতকর, কখন 
শ্রেয়স্কর ও অশ্রেরস্কর, কখন পাপ ও পুণ্য, কখন বা! ধর্দ্য ও অধর্শ্য, এঁ-সকল 
শব্বও ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে। কার্ধ্য-অকার্ধ্য, কর্তব্য-অকর্তব্য, ন্যাফ্য-অন্যা্য 
ইত্যাদি শবগুলিরও অর্থ এ প্রকার। তথাপি এই শব্ব্যবহারকারীদিগেব কটি 



কঙ্দশযোগশান্্র ৬৩ 

রটনা! সন্বন্কীয় মত বিভিন্ন হওয়ার “কর্ম্মযোগ+ শাস্ত্রের নিরূপণ-পদ্থীও বিভিন্ন 
হইয়াছে। যে কোন শাস্ত্ই ধর না কেন, তাস্তভূর্তি বিষয়ের চর্চা সাধারণতঃ 
তিন প্রকারে কর! যাইতে পারে--(১) জড়ম্যষ্টির অন্তর্গত পদার্থ আমাদের 
ইন্দরিয়ের সম্মুখে যেমনটি প্রকাশ পাইয়৷ থাকে, সেইরূপই তাহারা, তাহার ওদিকে" 
আর কিছুই নাই,-_এই দৃষ্টিতে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার কয়া, ইহাই প্রথম পদ্ধতি; 
ইহাকে আধিভৌতিক বিচার বলা! হইয়া থাকে । উদ্দাহরণ ষখ1-__কুর্য্যকে দেবত। 
বলিয়! ন৷ মাঁনিয়া, কেবল পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের এক গোল! বলিয়! মাঁনিয়া 
উহার উষ্ণতা, প্রকাশ, ওজন, দূরত্ব, আকর্ষণ প্রভৃতি তাহার গুণধর্মেই যখন, 
পরীক্ষা! কর! হয় তখন সুর্যযসন্বন্ধে আধিভৌতিক আলোচনা করা হইতেছে বলিব। 
আর একটা গাছের উদাহরণ ধর। গাছের ভালপাল! ,গঞ্াইয়! উঠা! প্রভৃতি 
ক্রিয। কোন্ অন্তনিহিত শক্তির দ্বারা হইয়া থাকে ইহার :বিচার না! করিয়া, জমিতে 
বীজ লাগাইলে অঙ্কুর জন্মায় ও পরে তাহারই বৃদ্ধি হইয়া শাখা, পত্র, ফুল, ফল 
প্রতৃতি তাহার দৃশ্যমান বিকার উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি বিষয় কেবল বাহ্যদৃষ্টিতে 
বিচার করিলে, এ গাছের আধিভৌতিক আলোচনা! কর! হয় বলিতে পারি। 
বরসায়নশান্ত্, পদার্থবিদ্য।, তড়িৎশাস্ত্র প্রভৃতি আধুনিক শান্ত্রসম্ঘদন্ধে আলোচনা এই 
চঙ্ষেরই হইয়া থাকে । অধিক কি, এই প্রকারে কোন বস্তর পরিদৃশ্যমান গুণের 

' বিচার কৃরিলেই আমাদের কাজ শেষ হইল, ইহা! অপেক্ষা স্থ্টির পদার্থের বেশী 
'বিচার আলোচন! কর! নিক্ষল, ইহাই আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের মত। (২) উক্ত 
দৃষ্টি ছাড়িয়া, জড়পদার্থগুলি মূলতঃ কি, এই সকল পদার্থের ব্যবহার কেবল 
তাহাদের গুণধর্মের দ্বারাই হইয়। থাকে কিংবা তাহাদের পশ্চাতে অন্য কোন্, 
তত্ব ভিত্তিশ্বরূপে আছে, ইহা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আধিভৌতিক 
বিচারকে ছাড়াইয়! সম্মুখে পা বাড়াইতে হয্চ। উদাহরণ ষথা--এই পাঞ্চভৌতিক 
সুষ্যের জড় কিংবা অচেতন গোলকের মধ্যে তদধিষ্ঠাত্রী সুর্য নামে এক দেবতা 
আছেন এবং*্তাহ দ্বারাই জড় হৃর্য্যের ব্যাপার বা ব্যবহার চলিতেছে এইরূপ 
যখন মানি তখন তাহাকে আধিদৈবিক বিচার বলা যায়। এই মতান্ুসারে 
মানিতে হয় যে, বৃক্ষ, পত্র, বায়ু প্রতৃতি সর্বত্র সেই সেই জড়পদার্থ হইতে 
স্বতত্ত্র বিভিন্ন দেবতা আছেন এবং তাহার! উক্ত জড়পদার্থ সকলের কাজ 
চালাইয়াখাকেন। (৩) কিন্তু যখন ইহা মান! যায় যে, জড় হৃষ্টির অন্তর্গত 
সহত্র সহত্র জড়পদার্থের' মধ্যে এইরূপ সহজ্র সহম্র স্বতন্ত্র দেবতা নাই, 
কিন্ত বাহৃস্থষ্টির সর্ধকার্যপরিচালক, 'মন্ুয্যের শরীরে আত্মস্বরূপে অবস্থিত 
এবং মন্থুষ্যের সকল স্থষটিসপ্বন্ধীয় জ্ঞানবিধায়ক, ইন্দ্িয়াতীত একমাত্র চিৎশজ্ধি 
'এই জগতে অধিষ্ঠিত আছেন, গ্রে শক্তির ভ্বারাই এই জগৎ চল্রিতেছে, তখন 
তাহাকে আধ্যাত্মিক বিচার বলী যার়। উদাহরণ যথা-_..হু্য্যচন্ত্রাদির ক্রিয়া, 
অধিস্ক কি, গাছের, পাতাটি নড়া। পর্যন্ত এই অচিত্থ্য প্ক্তিরই প্রেরণার 
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হইয়া থাকে, হৃুর্ধযচন্দ্র প্রভৃতিতে বা অন্তস্থানে বিভিন্ন ও শ্বতন্ত্র দেবত। 
নাই। যেকোন বিষয়েরই বিচার কর! হউক না! কেন, এই তিন মার্গ প্রাচীন 
কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং উপনিষদ্গ্রস্থাদিতেও তাহা অনুত্থত হুই- 
য়াছে দেখিতে পাওয়া যায় । উদাহরণ ষথা-__বৃহ্দারণ্যকাদি উপনিষদে জ্ঞানেক্ডরিয়- 
সকল ও প্রাণ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, ইহার বিচারকাঁলে একবার ইন্দরিয়সমূ- 
হের অগ্নিআদি দেবতাগণকে, আর একবার তাহাদের সুক্ষন্বর্ূপ ( অধ্যাত্ম ) 
লইয়া উহাদের বলাবল সম্বন্ধে বিচার কর! হইয়াছে (বৃ, ১. ৫" ২১ ও ২২7 ছাং, 
১১২ ও ৩১ কৌধী, ২-৮)। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের 
আরস্তে ঈশ্বর-ত্বরূপের যে বিচার আলোচন! করা হইয়াছে তাহাও এই দৃষ্টিতে 
করা হইয়াছে । তন্মধ্যে “অধ্যাত্ববিদ্যা বিদ্যানাম্” (গী, ১০. ৩২) এই বাক্য 
মন্গসারে আমাদের শান্ত্রকারগণ আধ্যাত্মিক আলোচনাকেই উপরোক্ত তিন 
মার্গের মধ্যে অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক কালে, উপরি-উক্ত 
তিন শবের অর্থ একটু বদলাইয়! প্রসিদ্ধ আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত “কৌৎ” 
আধিভৌতিক প্রতিপাঁদনকেই 'সর্বত্র অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। * 
তিনি বলেন যে, স্থগ্টির মুলে কি তত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়াক় 
কোন লাভ নাই ; এই তত্ব অনধিগম্য হওয়ায় কখনই আমাদের জান! সম্ভব 
নহে, স্থৃতরাং সেই ভিত্তির উপর কোন শাস্ত্রের ইমারত খাড়া! করা উচিত ঝ 
সাধ্যায়ত নহে। বুনো লোকেরা গাছ, পাথর, জালামুখী প্রভৃতি নড়াচড়া 
পদ্দার্থ খন প্রথম দেখিল তখন তাহারা ধর্মান্ধতাবশত এই সমন্তই দেবতা! 
বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কৌঁতের মতে ইহাই আধিদৈবিক বিচার । কিন্তু 
মানুষ শীত্রই এই করনাটি ছাড়িয়। দিয়া সকল পদার্থের মধ্যে কোন-না-কোন 
প্রকার আত্মতন্ব নিশ্চয় পূর্ণ হইয়া আছে এইরূপ মনে করিতে লাগিল । কৌতের 
মতে মানবীয় জ্ঞানের উন্নতির ইহাই দ্বিতীয় সোপান। এই ভিত্তিকে-তিনি 
আধ্যাত্মিক” এই নাম দিয়াছেন। কিন্তু এই মার্গ ধরিয়া স্প্টির বিচার করিয়াও 
প্রত্যক্ষ-উপযোগী শাস্ত্রীয় জানের খন কোন বুদ্ধি হয় না, তখন মান্য শেষে 

ক ফান্গদেশে, গত শতাব্দীতে অগন্ত কৌৎ এক বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সমাজশাস্ত্রের উপর 
এক বড় গ্রন্থ লিখিয়া, শীস্ীয় রীতিতে সমাজ রচনার কিরূপ বিচার করিবে ইহাই প্রথম দেখা- 
ইয়াছেন। যে কোন শাস্ত্র ধর না কেন, তাহার আলোচন। প্রথম 61)901051021]) চাহার পর 
1258801259102] পদ্ধতিতে হইয়া থাকে এবং শেষে তাহার 790316155 স্বর প্রাপ্ত হওয়৷ 
'|র--অনেক শীস্ত্রের পর্ধযালৌচন! করিরা তিনি ইহ স্থির করিয়াছেন। এই তিন পদ্ধতির 
শনুক্রমে আধিটৈবিক, আধ্যান্সিক ও আধিভৌতিক এই প্রার্টীন নাম আমি এই গ্রন্থে দিয়াছি ঃ 
ফৌৎ এই পদ্ধতি নুতন বাহির করেন” নাই, উহা! পুরাতমই। কিন্তু উহ্বাদিগের এতিহাসিক 
ক্ষমটি তাহার নুতন রচনা । সর্বাপেক্ষা 009516৮9 ৭ আধিস্বৌোতিক ) পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ ইহাই 
ডাহীক় নুতন কখা!। . ইংরাজী ভাষায় ইহার প্রধান গ্রস্থের ভাষাস্তত্ব হইয়াছে 
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স্য্টির অন্তর্গত পদীর্ঘসমূহের দৃশ্ঠ গুণধর্ম্েরেই :£আরও বেশী অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইল; এবং তাহার ফলেই এক্ষণে আগগাড়ী, তার প্রভৃতির ন্যায় হন্ত্ 
আবিার করিয়া! বাগ স্থষ্টির উপর মানুষ স্বপ্ন আধিপত্য অধিকতর স্থাপিত 
করিল। কৌৎ ইহার আধিভৌতিক মার্গ নাম দিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন 
যে, যে-কোন শাস্ত্রের কিংবা! বিষয়ের বিচার আলোচন! করিবার সময় এই মার্গই” 
অন্ান্ত মার্গ অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক ও শ্রেষ্ঠ । কৌতের মতে, সমা'জশান্ত্র 
সম্বন্ধে কিংবা কর্ম্মযোগশীস্ত্রস্বন্ধে তাত্বিক বিচারের এই দৃষ্টিতৃমিকেই স্বীকার, 
করিতে হইবে। এই মার্গ স্বীকার করিয়৷ এই পণ্ডিত ইতিহাস আলোচর্ন্ঁ 
করিয়াছেন এবং সকল ব্যবহারশান্ত্রেরে এই মথিতার্থ বাহির করিয়াছেন যে, 

, এই সংসারে প্রত্যেক মনুষ্য সমস্ত মানবজাতির উপর প্রেম স্থাপন করিয়া 
সতত সর্ধলোকের কল্যাণ চেষ্টা করিবে, ইহাই তাহার পরমধর্ম। মিল, 
স্পন্সর, প্রভৃতি ইংরেজ পণ্তিত এই মতের অগ্রণী বগিলেও চলে। উল্টাপক্ষে; 
কাণ্ট, হেগেল, শোপেন্হোর প্রভৃতি জন্মান তত্বজ্ঞানী এই আধিভৌতিক পদ্ধতি 
নীতিশাস্ত্রের বিচারপক্ষে' অপূর্ণ স্থির করিয়া আজকাল ইউরোপে আমাদের 
বেদাস্তীদিগের ন্যায় অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারাই নীতিসনর্থক দার্গ পুনরায় স্থাপন 
করিয়াছেন । তৎসম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কথা পরে বলা যাইবে । 

একই অর্থ বিবক্ষিত হইলেও “ভাল ও মন্দের” পর্য্যায়বাচী “কার্য ও অকার্যয+, 
ধন্ধ্য ও অধর্ন্মা+, প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার কেন প্রচলিত হইল? ইহার 
কারণ এই ষে, বিষয়প্রতিপাদনবিষয়ে প্রত্যেকের মার্গ বা! দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। 
যে যুদ্ধে ভীম্ম-দ্রোণাদিকে বধ করিতে হইবে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আমার 
পক্ষে শ্রেয়ফ্কর কিংঝ! শ্রেয়ফর নহে, অজ্জুনের এইরূপ প্রশ্ন ছিল (গী, ২. ৭)। 
কোন আধিভৌতিক পণ্ডিতের উপর যদ্দি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার পড়িত, 
তবে মহাভারতীন্ন যুদ্ধ হইতে অহ্ঞুনের নিজের লাভালাভ কতটুকু এবং সমস্ত 
সমাজের উপর তাহার পরিণামই বা কি ঘটিতে পারে, তাহার সারাসার বিচার 
করিয়া, যুদ্ধ কর! “ন্যায্য কি “অন্তাষ্য* এই বিষয়ে তিনি নিষ্পত্তি করিতেন। 
ইহার কারণ শুই যে, কোন কর্মের ভালমন্দ নির্ণয় করিবার সনয় আধিভৌতিক 
পণ্ডিত চিস্তা করেন 'যে, এই সংসারে প্র কর্মের আধিভৌতিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
বাহ্য পৃরিণাম কি ঘটিয়াছে বা! ঘটিতে পারে। উহা! ব্যতীত উক্ত কর্মের ভালমন্দ 
নির্ণয় করিবার দ্বিতীয় সাধন ব! কষ্টিপাথর এই সক্লল আধিভৌতিক পণ্ডিতের, 
অভিমত নহে । কিন্ত এইরূপ উত্তরে অজ্জুনের সমস্যার সমাধান হয় না। 
তাহার দৃষ্টি ইহ! অপেক্ষা ব্যাপক ছিল । শুধু এই জগতের নহে, কিন্তু পারলৌকিক 
দৃষ্টিতেও এই যুদ্ধের পরিণামে আপন আত্মার শ্রেয় হইবে কি হইবে না, 
তাহার নিকট ইহার নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক ছিল। যুদ্ধে ভীম্ষ-দ্রোশাদি 
নিহ্ত্ত হইলে, আমাদের রাজ্াপ্রান্তি হুইয্না স্থখ লাভ* হইবৈ কি না, কিংবা 
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,সুধিঠিরাদির শাসনকাল, দুর্যোধনের রাজত্ব অপেক্ষা লোকের পক্ষে অধিকতর 
স্থখজনক হইবে কি না, সে সম্বন্ধে তাহার কোন সংশয় উপস্থিত হয় নাই। 
ক্বতরাং আমি যাহা! কারতেছি তাহা 'ধর্ম্য” বা 'অধন্ম্য”) “পুণ্য” কি পাপ, ইহাই 
তাহার দেখিবার বিষয় ছিল। গীতার বিচারআলোচনাও সেই দৃষ্টিতেই করা 

হুইপ্লাছে। শুধু গীতার নহে, মহাভারতের অন্তান্ত কয়েক স্থানেও যে বিচার- 
'আলোচন|! আছে তাহাও এই পারলৌকিক ও অধ্যাত্মঘৃষ্টিতে কর! হইয়াছে। 
সেই সকল স্থলে কোন কর্ধের "ভাল মন্দ' দেখাইবার সময়, “ধর্ম” ও “অধর 
“এই ছুই শব্দই প্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু ধর্ম” ও তাহার প্রতিযোগী 
অর্থাৎ উল্টা 'অধন্ম” এই ছুই শব্দ ব্যাপক অর্থে কখন কখন ভ্রম উৎপাদন 
করান্ন. কর্ম্মযোগশাস্ত্রে মুখ্যরূপে কোন্ অর্থে উহাদের ব্যবহার হইতেছে তৎসন্বন্ধে 
এইখানে কিছু বিস্তৃতভাবে মীমাংসা করা আবশ্যক। 

নিত্যব্যবহারে, অনেক সময় প্ধন্ম” শব্দ নিছক্ "পারলৌকিক সুখের মার্গ” 
এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ! আমর! যখন কাহাকেও প্রশ্ন করি যে «তোমার 
কোন্ ধর্ম, তখন কেবল পারলৌকিক কল্যাণার্থ, তুমি কোন্ মার্গ অনুসরণ 
করিতেছ--বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, খুষ্টীয়, মহম্মদীয় ৷ পার্সী-_ইহাই আমাদের 
প্রশ্নের হেতু ; এবং উত্তরদাতাও তদনুসারে তাহার উত্তর দিয়া থাকে। সেই 
প্রকার ম্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত যাগযজ্ঞাদদি বৈদিক বিষয়ের মীমাংসা করিবার সময়, 
"অথাতো৷ ধর্মজিজ্ঞাসা” প্রভৃতি স্ত্রেতেও ধন্মশব্দবের এই অর্থই অভিপ্রেত হই- 
যাছে। কিন্তু ধর্ম” শব্দের এইমাত্র সম্কুচিত অর্থ নহে; ইহা ব্যতীত রাজধর্, প্রজা- 
ধর্ম, দেশধর্ম, জাতিধর্ম, কুলধর্ম, মিত্রধর্ম প্রভৃতি সাংসারিক নীতিবন্ধনেও ধর্্দ- 
শব্ধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ধন্মশব্বের এই ছুই অর্থ পৃথক করিয়া দেখাইতে হইলে 
পারলৌকিক ধর্শকে 'মোক্ষধর্ম” বা কেবল “মোক্ষ”, ব্যবহারিক ধর্শ বা নীতিকে 
ধন্দ বল! হইয়। থাকে । উদাহরণ যথা চতুর্ববিধ পুরুষার্থের গণনা করিবার সময় 
আমর! 'ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ” বলি। ইহাদের প্রথম 'শব্ব ধর্মের ভিতর মোক্ষের 
সমাবেশ হইলে, শেষে মোক্ষকে পৃথক পুক্রষার্থ বলিবার প্রয়োজন ছিল না। 
সুতরাং এইস্থানে ধর্মশব্ষে জগতের বা সংসারের শত শত নীতিধর্মই শাস্ত্রকার- 
দিগের অভিপ্রেত এইরূপ বলিতে হয়। ইহাকেই আমরা আজকাল কর্তব্য কর্ণ, 
নীতি, নীতিধশ্ম কিংবা সদাঁচরণ বলিয়। থাকি । কিন্ত প্রাচীন সংস্কৃত এ্রন্থসমূহে 
“নীতি” কিংব! “নীতিশান্ত্র শব্দ বিশেষরূপে রাজনীতির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত 
বলিয়া! কর্তব্য কর্ম কিংবা সদাচার সম্বন্ধীয় সাধারণ আলোচনাকে£নীতিপ্রবচনঃ ন! 
“বিয়া ধর্মপ্রবচন” নাম দেওয়া হইত। কিন্তু নীতি ও ধর্ম এই ছুই শবের এই 
পারিভাষিক ভেদ সকল সংস্কত গ্রন্থে যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা! নহে। তাই 
আমিও এই গ্রন্থে “নীতি” “কর্তব্য ও ধর্ম” এই সকল শব একই" অর্থে 
ব্যঘহার করিক্াছি) এবং মোক্ষের বিচার যেখানে কর! হইন্বাছে, সেই প্রঝ রণকে 
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আমি “অধ্যাজ্মণ ও “ভক্তিনার্গ” এইরূপ ম্বতন্ব নাম দিয়াছি। মহাভারতে ধরব 

শব্দ অনেক স্থানেই পাওয়। যায়; এবং বে স্থানে বল! হইয়াছে যে, “কাহারও 

কোন কার্য ধর্মনংগত হইন্নাছে” সেই স্থানে ধর্ম শবে কর্তব্য শাস্ত্র কিংবা 
তৎকালীন সমাজব্যবস্থাশাস্ত্র অর্থই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে; এবং বে স্থানে 
পারলৌকিক কল্যাণের মার্গ বিবৃত 'করিবার প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেই স্থানে 
অর্থাৎ শাস্তিপর্রের উত্তরার্ধে “মোর্খবধন্ম্” এই বিশিষ্ট শবের যোজনা কর! হই- 
যাছে। সেইরূপ আবার মন্বাদি স্থৃতিশান্ত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র ইহাদের 
বিশিষ্ট কর্ম অর্ধাৎ চাতুর্বপ্যের কর্ম বিবৃত করিবার সময়ে অনেকবার অনেক 
স্থানে কেবল ধর্মশব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে; ভগবদ্গীতাতেও যখন ১ অঙ্জুনকে 
ভগবান *স্বধন্নপি চাবেক্ষ্য” (গী, ২৩১) অর্থাৎ স্বধন্মকি তাহা দেখিয়া 
যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, তখন এবং তংপূর্বেে *স্বধর্দ্দে নিধনং শেয়ঃ পরধর্মো 
ভক্গাবহঃ” (গী, ৩. ৩৫), দেই স্থানেও ধের্খ্ট শব্দ “ইহলীকিক চাতুরবর্যের ধর্ম 
এই অর্থেই প্রনুক্ত হইয়াছে । সমাজের সমস্ত ব্যবগর যাহাতে সুচারুরূপে 
পরিচালিত হয়, কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপরে কিংবা মণ্ডলীর উপরেও সমস্ত 
ভার না পড়ে এবং সমাজের সকল পক্ষেরই ভালরূপে সংরক্ষণ ও পোষণ হয়, এই 

*নিমিত্ত শ্রমবিভাগরূপ চাতুর্মর্য ব্যবস্থ। পুর/কালীন খধিগণ কর্তৃক সংস্থাপিত হয় 
ইহা পৃথক কথ যে, কিছুকাল পরে চতুর্ধর্ণের লোক কেবল জাতিমাত্রোপজীবী 
অর্থাৎ প্ররুত স্বকর্ম্ম বিশ্থৃত হইয়া কেবল নামধারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূড্র 
হইয়। পড়িল। ইহ নিঃসন্দেহ যে, গোড়ায় এই ব্যবস্থা সমারধারণার্থ হর 
হইয়াছিল; এবং চতুর্ধর্ণের মধ্যে যদি কোন বর্ণ আপন ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য পরি" 
ত্যাগ করে, কিংবা যদি কোন বর্ণ সমূলে বিন হয়.ও তাহার স্থান অন্য লোক 
আপির পূর্ণ না করে, তাহ! হইলে সমস্ত সমাজ সেই পরিমাণেই পঙ্গু হইয়া ধীরে 
ধীরে ধিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিংবা উহা নিরষ্ট অবস্থাতে তো নিশ্চয়ই আসিয়া পৌছে। 
য্দিও এ কথা! দত্য যে, পাণ্চাতা খণ্ডে চাতুর্ধপ্য বাবস্থা ব্যতীত অনেক সমাজের 
অভ্যদয় হইয়াছে, তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, সে দেশে চাতুর্বর্য ব্যবস্থা 
না থাকিলে ও চারিবর্ণের সমস্ত ধর্ম, জাতিরূপে না হউক, গুণবিভাগন্পে জাগ্রত 
রহিম্নাছে। সারকৃখা, যখন আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্ম ব্যবহার করি তখন 
সর্কসমানজ্রর ধারণ ও পোষণ কিরূপে হইতে পারে, তাহাই [আমরা দেখি । মন্থু 
বলিয়াছেন _'অন্ুখোদর্ক* অর্থাৎ যাহার পরিণামে ছঃখ হয় সেরূপ ধর্ম পরিত্যাগ 
করিবে (মন্ু ৪. ১৩৬) "এবং শাস্তিপর্ধের সতাানৃভাধ্যায়ে (শাং, ১০৯, ১), 
শর্মা ধর বিচারকালে ভীনম্ম ও ত্ৎপুর্ববে কর্ণপরর্ব শ্ীকষ্জ এইরূপ বলিতেছেন 
যে-.. 

ধারণান্র্মমিত্যাহছঃ ধর্ম ধারয়তে গ্রজাঃ । 
যত স্যান্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ 
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অর্থাৎ প্ধর্্ম শব্ধ ধৃধাতু ( ধারণ করা!) হইতে বাহির হইয়াছে। ধর্মের দ্বারাই 
সমস্ত প্রজ। বাঁধ! রহিয়াছে । ইহাই স্থির হইয়াছে যে, যাহার দ্বার। (সকল প্রজার ) 
ধারণ হয় তাহাই ধর্ম” ( মা, কর্ণ, ৬৯. ৫৯)। অতএব, এই ধর্ম চলিয়া গেলে 
সমাজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে ; এবং সমাজের বন্ধন ছিন্ন 
হইলে আকর্ষণ শক্তি ব্যতীত আকাশস্থ হুরধ্যাদি গ্রহমালার কিংবা কর্ণধার ব্যতীত 
সমুদ্রের উপর জাহাজের যে অবস্থ। হয়, সমাজেরও সেই অবস্থা হইয়। থাকে । 
এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হুইয়৷ যাহাতে সমাজের বিনাশ না হয়, সেই 
কারণে ব্যাসদেব কয়েক স্থানে বলিয়াছেন যে, যদি অর্থব দ্রব্য লাভ করিতে 
ইচ্ছা হয়, তবে তাহা ধর্্মতঃ অর্থাৎ যাহাতে সমাজের গঠন বিগড়াইয়া না 
ষায়, এইরূপ ভাবে করিবে, ,এবং কামাদি বাসনা তৃপ্ত করিতে হইলে তাহাও 
ধর্মুতই করিবে । মহাভারতের শেষে ব্যাস বলিতেছেন যে-_ 

উর্ধবাহুধিরৌম্ষঃ ন চ কশ্চিচ্ছণোতি মাম্। 
ধন্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স ধর্মঃ কিং ন সেব্যতে ॥ 

"ওরে ! বাহ তুলিয়া আমি চীৎকার করিতেছিঃ (কিন্তু) আমার কথা কেহই 
শুনে না! ধর্ম হইতে অর্থও কাম উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়; (তথাপি) 
এইরূপ ধর্ম তুমি কেন আচরণ করিতেছ না?” ইহা হইতে পাঠকের স্পষ্ট 
হৃদরঙ্গম হইবে যে, মহাভারতকে যে ধর্মদৃষ্টিতে পঞ্চম বেদ কিংবা ধর্মসংহিতা 
বলিয়! হ্বীকার কর! হয়, সেই ধ্ধন্মসংহিতা” শব্দের মধ্যে “ধন্ম”য এই শবের 
মুখ্য অর্থকি। ইহাই কারণ যে, “নারাক্সণং নমস্কৃত্য”” এই প্রতীক শব্দগুলির 
দ্বার! ব্রহ্মষজ্ঞের নিত্যপাঠের মধ্যে গু্ববমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই ছুই পার্স- 
লৌকিক অর্থপ্রতিপাদক গ্রন্থের ন্যায় ধর্মগ্রস্থরূপে মহাভারতেরও . সমাবেশ করা 
হইয়াছে। রঃ 

' ধর্্াধর্ সম্বন্ধে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন 
যে, যদি 'সমাজধারণ”, এবং দ্বিতীয় প্রকরণের সত্যান্তবিবেক প্রসঙ্গে কথিত 
'সর্বভৃতহিত”, এই ছই তত্ব যদি তুমি স্বীকার কর, তবে তোমার দৃষ্টিতে ও 
আধিভৌতিক দৃষ্টিতে প্রভেদ কি? কারণ, এই ছুই তত্বই বাহ্যতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান- 
মূলক ও আধিতৌতিক | এই প্রশ্নের সবিস্তার বিচার পরবর্তী প্রকরণে কর! 
হইয়াছে। আপাতত এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সমাজধারণই ধর্মের 
এপ্রধান বাহ্য উপযোগ; এই তত শ্বীকার করিলেও, আমার মতের বিশেষত্ব 
এই যে, বৈদিক কিংব। অন্য সমস্ত ধর্মের পরম সাধ্য যে আত্মকল্যার্ণ কিংব! 
মোক্ষ তাহা হইতেও আমার দৃষ্ধিকে কখনই বিচলিত হুইতে দিই নাই। ?সমাজ- 
ধারণ”ই বল আর.সর্বভূতছিত”ই বল, এই ছুই বাহ্যোপযোগী তত্ব যদি অংমাদে'র 
আত্মকল্যাণের পথের অভ্তরাযর় হয়, তবে তাহ! আমরা! চাহি না। আমাদের 



ছম্মযোগশান্ত্র । ৬৯ 

আয়ুর্বেদ যদি ইহাই প্রতিপাদন করে যে, বৈদ্যকশাস্ত্রও শরীররক্ষণ ছারা মোক্ষ- 
প্রাপ্তির সাধন বলিয়াই সংগ্রহণীয়্, তবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে যে, এই জগতে 
কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, এই গুরুতর বিবয়ের যে শাস্ত্র বিচারআলোচনা 

করে, সেই কর্যোগশাস্্রকে আমাদের শান্ত্কার আধ্যাত্মিক মোক্ষজ্ঞান হইতে 
পৃথকরূপে ব্যাখ্যা করিবেন। অতএব আমি মনে করি যে, মোক্ষের অর্থাৎ 
আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকুল যে কর্ম তাহাই পুণ্য, ধর্ম, কিংবা শুভকর্মম 
এবং তাহার প্রতিকূল ষে কর্ম তাহাই পাপ, অধর্্ম কিংবা অশুভ । কর্তব্য ও কাধ্য 
এবং অকর্তব্য ও অকার্ধ্য এই সকল শবের পরিবর্তে একই অর্থে, (একটু সনি 
হইলেও ) আমরা! ধর্ম ও অধর্ন্ম এই ছুই শবের ব্যবহার যে অধিক পছন্দ করি, 
তাহারও মন্দ্র ইহাই। বাহ্যস্থষ্ির অস্তভূতি ব্যবহারিক কর্ম্ম ব্যাপার, মুখ্যরপে 
আমাদের বিচারের বিষয় হইলেও, উক্ত কর্শর্সমূহের বাহ্য পরিণামের বিচারেরই 
ন্যায় এই সকল ব্যাপার আমাদের আত্মার ও কল্যাণের অনুকূল কি প্রতিকূল, সে 
বিচারও আমর! সর্ধদ! করিয়। থাকি । আমি নিজের হিত ছাড়িয়া লোকের হিত 
কেন করিব, আধিভৌতিকবাদীকে এইরূপ কোন প্রশ্ন করিলে, "সাধারণতঃ 
ইহাই মানব-স্বভাব”__ইহা! ব্যতীত আর কি উত্তর তিনি দিতে পারেন? আমা- 
দের শান্ত্রকারদিগের দৃষ্টি ইহা অগ্রে পৌছিয়াছে; এবং সেই ব্যাপক আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিতেই মহাভারতে কর্মঘোগশাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন; এইজন্য ভগবছ্- 
গীতাতেও বেদান্তের নিরূপণও কর! হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক পণ্তিতদিগেরও 
এই মত যে মন্থুষ্যের "অত্যন্ত হিত' কিংব! “সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা, এইরূপ কোন 
কিছু পরম সাধ্য কল্পনা করিয়া পরে সেই অনুসারে কর্্মীকন্ধ্ের বিচার আলো- 
চনা করিতে হইবে ; এবং আরিষ্টল স্বরচিত নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন 
(৯.৭. ৮) যে, আত্মার কল্যাণের মধ্যেই এই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ হইয়া 
থাকে। তৃথাপি আত্মার হিত সম্বন্ধে যতটা! প্রাধান্য দেওয়। আবশ্যক, আরিষ্টটল 
ততটা প্রীধান্য দেন নাষ্জী। আমাদের শান্ত্রকাঁরদিগের সম্বন্ধে এ কথ খাটে না। 
তাহারা স্থির করিয়াছেন যে, আত্মার কল্যাণ কিংবা আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থাই 
প্রত্যেক মহুষ্যের প্রথম ও পরম সাধনার বিষয়; অন্য প্রকারের হিত অপেক্ষা 
উহাকেই প্রধান স্বীকার করিয়া তদন্ুসারে কন্থাকর্ম্বের বিচার করা আবশ্যক ; 
অধ্যুত্ববিদ্যাকে ছাড়িয়া কন্মাকর্মের বিচার কর! যুক্তিসিদ্ধ নহে । বর্তমানকালে 
পাশ্চাত্যদেশের কোন কোন পণ্ডিতও কর্ণ্াকণ্্ম বিচারের এই পদ্ধতিই স্বীকার 
“করিয়াছেন দেখিতে পঃওয়া যায়। উদাহরণ যথা _জর্নন তত্বজ্ঞানী কাণ্ট প্রথমে 
শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মিক ) বুদ্ধির মীমাংসা” নামক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ লিখিয় পরে 
তাহার পুর্ণম্বরূপে “ব্যবহারিক ( বাসনাত্বক ) বুদ্ধির মীমাংস” নামক নীতিশান্ত- 
বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয্লাছেন % * এবং ইংলণ্ডেও গ্রীন আপন “নীতিশান্ত্রের উপোদ্- 

কান্ট জর্্রন তত্বজ্ঞানী-; ইনি অর্বাচীন তত্বত্ঞানশাস্ত্রের " জনক বিনা খ্যাত। ইহার 



৭০ ,  শীতারহুস্য অথবা! কর্মযোগশাস্ত্র । 

ঘাত * স্থষ্টির মূলে অবস্থিত আত্মতত্ব হইতেই আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এই 
গ্রন্থসমূহের পরিবর্তে কেবল আধিভৌতিক পণ্ডিতদ্িগেরই নীতিগ্রস্থ আজকাল 
আমাদের দেশে ইংরেজি পাঠশালায় পড়ান হয় ; তাহারই পরিণামে দেখা যায় যে, 
গীতোক্ত কর্ম্মযোগশান্সের মূলতত্ব আমাদের মধ্যে অনেক ইংরেজিশিক্ষিত পণ্ডি- 
তেরাঁও ভাল বুঝিতে পারেন না । 

_.. ধর্ম এই সাধারণ শব ব্যবহারিক নীতিবন্ধন সম্বন্ধে কিংবা সমাজধারণব্যবস্থা 
সম্বন্ধে আমি কেন প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা উপরি-উক্ত বিচার আলোচিন! হইতে 
্লানিতে পারা যাইবে । মহাভারত, ভগবদগীতা৷ প্রভৃতি সংস্কত গ্রস্থসমূহে 
এবং ভাষ্গ্রন্থেও ব্যৰহারিক কর্তব্য কিংব! নিয়ম অর্থে ধর্মশব্ব সর্বদাই ব্যবহৃত 
হয়। কুলধর্্ম ও কুলাঁচার এই ছুই শব্দ আমর! সমানার্থক বলিয়া বুঝি । মহা 
ভারতীয় বুদ্ধে একবার কর্ণের রথের চাকা পৃথিবী গ্রাস করিয়াছিলেন ; সেই 
চাঁকা উঠাইয়া উপরে আনিবার জন্য কর্ণ আপন রথ হইতে নীচে নামিলে পর, 
অঞ্জুন তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন । তাহ! দেখিয়া কর্ণ বলিলেন-_ 
“শত্রু নিঃশস্ত্র হইলে তাহাকে মারা ধর্যুদ্ধ নে”। তাহা! শুনিয়া শ্রীরুষ্ণ দ্রৌপ- 
দীর বন্ত্রহরণ, সকলে মিলিয়৷ একাকী অভিমন্ত্যুর বধসাধন প্রভৃতি পূর্বের কথা 
ল্ররণ করাইয়া দিয়! প্রত্যেক প্রসঙ্গে কর্ণকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে “হে কর্ণ 
তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ?” মহারাষ্ট্রকৰি মোরোপন্ত এই সকল বিষয়ের 
বর্ণনা করিয়াছেন। এবং মহাভারতে ও এই প্রসঙ্গে “ক তে ধর্মন্তদা গতঃ” এই প্রশ্নে 
ধর্শ শব্দেরই প্রয়োগ করা হইয়াছে । সেইরূপে শেষে বল! হইয়াছে যে, ষে এই 
প্রকার অধর্ম করে তাহার সহিত এ প্রকারের ব্যবহার করাই তাহার উচিত 
দণ্ড । সার কথা, কি সংস্কত, কি ভাবাগ্রন্থ, সকল গ্রন্থে, শিষ্টেরা নানা বিষয়দন্বন্ধে 
অধ্যান্মবৃষ্টিতে সম্ীজ-বিধরণের জন্য যে নীতি-নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, সেই 
সকলেতেই ধর্মশবের প্রয়োগ আছে। এই কারণে এ শব্দ আমিও এই গ্রন্থে 
বঙ্গায় রাখিয়াছি। এই দৃষ্টিতে বিচার করিয়া সমাঁজরিধরণার্থ শিষ্টগণস্থাঁপিত ও 
সর্ববাদসন্মত নীতির এ সকল নিয়ম ব৷ "শিষ্টাচার/কে ধর্থের মূলভিত্তি বল! বাইতে 
পারে। এবং সেই কারণে, মহাভারতে (অনু, ১*৪, ১৫৭) ও স্থতিগ্রন্থে 
“আচারপ্রভবো ধর্্মঃ” অথবা! “আচারঃ পরমো ধর্ম (মনু, ১,১০৮), কিংবা 
ধর্মের মূল বুঝাইবার সময় “বেদঃ স্থৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্বনঃ৮ :( মনু, 
২, ১২), এই সকল বচন উক্ত হইয়াছে । কিন্ত কর্মযোগশাস্ত্রে এইটুকুতে কাজ 

চলেনা; এই আচার প্রবন্তিত হইবার কারণ কি, তাহার পূর্ণ ও মান্গিক 
বিগার কর। আবশ্যক । 
০৫৯০০০25৯৯০ 

0720%2 ০7 ৮১%+ 475250% (শুদ্ধ বুদ্ধির মীমাংক্ ) এবং 0৮77802 ০7 £৮৫৫%. 
021 72250% ( বাসনাত্মক বুদ্ধির মীমাংস! ) এই ছুই গ্রস্থ প্রসিদ্ধ। 

*. আীন এই গ্রন্থের নাম 42701220122 £0 45/205 এই নীস দিয়াছেন।, 
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ধর্মশব্বর আর এক যে বাখ্যা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রদত্ত হয়, তাহারও কিছু 
বিচার করা এইখানে আবশ্যক | মীমাংসকেরা “চোদনালক্ষণোহর্থো! ধর্মঃ* এইরূপ 

.বলিরা থাকেন (জৈ, স্থ, ১. ১,২)। কোন অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্তুমি 
অমুক কাজ কর্” ব| “করিও না” এইরূপ বল! কিংবা আদেশ করার নাম 

চোদন ব! প্রেরণা । যেপর্যন্ত এই রকমের বিধান স্থাপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত 
যেকোন বিষয় যে কোন ব্যক্তির করিবার অধিকার আছে। ইহার ভাব এই যে, 
ধর্ম প্রথমতঃ নিয়মবিধানের হিসাবে প্রবর্তিত হইয়াছে; প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার 
হব্স্এর মতের সঙ্গে, ধর্মের এই ব্যাখ্যার কিয়দংশে মিল 'আছে। অসভ্য ও 
বন্য অবস্থায় প্রত্যেক মনুষ্য, যখন যে মনোবৃত্তি প্রবল হয়, তাদন্ুসারে কাঁজ 
করে। কিন্তু পরে, ধীরে ধীরে এই প্রকারের স্বৈরাচার শ্রেয়স্কর নহে এইরূপ 
বুঝ! যায়; এবং ইহ! বিশ্বাস হয় যে, ইন্দ্রির়গণের স্বাভাবিক ব্যাপারের একটা সীমা 
নির্দেশ করিয়া তাহারই পালনে সকলের কল্যাণ হয়; তখন শিষ্টাচার কিংব৷ 
অন্য কোন রীতির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ এই সীমা-মর্ধ্যাদা প্রত্যেক মনুষ্য আইনের ন্যায় 
পালন্ করিতে প্রবৃত্ত হয় । এবং এই প্রকারের সীমামর্ধ্যাদার সংখ্যা বেশী হইলে 
সেই সমস্ত লইয়াই এক শাস্ত্র রচিত হইয়া! থাকে । বিবাহব্যবস্থা পূর্বে প্রচলিত 

. ছিল না, শ্বেতকেতুই বিবাহব্যবন্থা সর্ধপ্রথম আমলে আনিয়াছিলেন। স্রা- 
পান শুক্রাচাধ্য নিষিদ্ধ বলিয়া স্থির করেন_- ইহা আমি পূর্বব প্রকরণে বলিয়াছি। 

' শ্বেতকেতুর কিংব৷ শুক্রাচার্য্যের এই সীমামর্ধযাদ। স্থাপনে হেতু কি ছিল তাহান! 
দেখিয়া, এই প্রকার সীমামর্যাদা স্কাপনের পক্ষে কেবল তাহাদের কর্তব্কেই 
লক্ষ্যের মধ্যে আনিয়া ধর্মীশব্ের “চোদনাঁলক্ষণোহর্থো ধর্মঃ” এইরূপ ব্যাখ্যা 

,নিষ্পন হইয়াছে। ধর্শ হইলেও প্রথমতঃ তাহার মহত্ব কাহারও লক্ষ্যের মধ্যে 
আনে এবং তখনই তাহাতে উহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে | ণথাও, পিয়ো, মজা 
লোটো» একথ! কাহাকে ও শিখাইতে হয় না) কারণ, উহা ইন্দ্িয়সমূহের শ্বাভা- 
বিক ধর্মম। “মনু বলিয়াজ্ছন-_“ন মাংসভক্ষণে দোষে! ন মদ্যে ন চ মৈথুনে* (মনু, 
৫" ৫৬) মাংসভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনে কোন দোষ নাই অর্থাৎ এ সকল কার্যে 
স্যষ্টিকর্ের বিরুদ্ধ কোন দোষ নাই, ইহাই উহার তাৎপর্য । এই সব বিষয় 
শুধু মন্নুষ্যের নহে, কিন্ত প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক-__“প্রবৃত্তিরেষ৷ ভূতানাম্*। 
সমাজধারণের ' জন্য অর্থাৎ সকল লোকের সুখের জনা প্রবৃ্তি-হ্ত্রে প্রাপ্ত এই 
স্বৈরাচারকে যথোচিত সংযত করাই ধর্্ম। মহাতুীরতেও উক্ত হইয়াছে (শাস্তি, 
৯৪. ২৯ )-_- 

আহারনিদ্রাভয়মৈধুনং চ মামান্যম্তৎ পশুভির্নরাণাম্। 
ধর্ম হি তেষামধিকো! বিশেষে! ধর্মেন হীনাঃ পশুভি সমানাঃ ॥ 

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা» ভয় ও মৈথুন মনুষ্য ও পণ্ড উভয়েরই সমান ম্বাভাবিক। 
ধর্ণেই (৭অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে নীতির সীমা স্থাপনে? ) শমহুষ্য ও পুতে ভেদ 
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বুঝিতে হইবে । আহা'রবিহারের সংযম সন্বন্ধে ভাগবতের শ্লোক পূর্ববপ্রকরণে 
প্রদত্ত হইয়াছে। সেইরূপ ভগবদগীতাতেও যখন অজ্জুনকে ভগবান বলিতেছেন 
( গী, ৩ ৩৪ )-- 

ইন্দ্িয়স্যেক্রিয়স্যার্থে রাগদ্েষে ব্যবস্থিতৌ । 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপদ্থিনৌ ॥ 

অর্থাৎ «প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে আপনাপন উপভোগ্য বা ত্যাজ্য পদার্থে প্রীতি ও ছেষ 
্বাভাবসিদ্ধ। ইহাদের অধীন হওয়া আমাদের উচিত নহে; কারণ, রাগ ও দ্বেষ 
উন্যয়ই আমাদের শত্রু”, তখন ভগবান স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে সংঘত কর! ষে 
ধর্মের লক্ষণ, তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। মন্ুষ্যের ইন্দিয়াদি তাহাকে পশুর 
ন্যায় আচরণ করিতে বলে এবংসতাহার বুদ্ধি তাঁহাকে উল্টার্দিকে আকর্ষণ করে। 
কলহানলে যে ব্যক্তি দেহের মধ্যে বিচরণকারী এই পশুত্বকে আহুতি দিয় 
যক্ঞানুষ্ঠান করে, সেই প্রকৃত যাজ্জিক ও সেই ধন্য হয় । 

ধর্ম “আচার-মূলকই” বল, “ধারণাৎ ধর্মই বল, বা “চোদনালক্ষণ+ ধর্মই 
বল, ধর্মের ব! ব্যবহারিক নীতিবন্ধনের যে কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণ কর না কেন, 
ধন্্াধর্সন্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহ! নির্ণর করিবার জন্য উপরি-উক্ত 
তিন লক্ষণের কোন উপযোগ হয় না। ধর্মের মূল স্বরূপ কি তাহাই শুধু প্রথম 
ব্যাখ্যাটিতে বুঝ! যায়; উহার বাহ উপযোগ কি, তাহ! দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটর দ্বারা 
জানা যায়; এবং ধর্মের সীমামরধ্যাদা প্রথমে কোন এক ব্যক্তি স্থাপন করিয়া 
ছিলেন, তাহ। তৃতীয় ব্যাখ্যার দ্বার! উপলব্ধি হইয়া থাকে । কিন্তু আচারে আচারে 
ভেদ দেখ! যায়; একই কর্মের অনেক পরিণাম হয়; এবং অনেক খবষির 
আদেশ অর্থাৎ “চোদনা/ও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই সকল কারণে সংশয়স্থলে 
ধর্দমনির্ণয়ের অন্য মার্গ দেখা আবশ্যক ৷ এই মার্শটা কি, বক্ষ যুধিষ্ঠিরকে এই 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন ৷ যুধিঠির তাঁহাকে উত্তর দিযাছিলেন-- . 

তর্কোহ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ে! বিভিন্ন।ঃ নৈকো। খধিস্ত বচঃ প্রমাণম্। 
ধর্মমন্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং.মহাজনে। ষেন গতঃ স পন্থা ॥ 

অর্থাং-_প্তর্ক অগ্রতিষ্, যাহার বুদ্ধি যেরূপ তীন্ক তদন্ুসারে অনেক প্রকারের 
অনেক অনুমান তর্কের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে; শ্রুতি অর্থাৎ বেদেরও 
আদেশ ভিন্ন ভিন্ন; এবং স্থৃতিশাস্ত্রের কথা ষ্দি বল, এমন এক খবিও নাই 

ধাঁহার বচন আমরা অনা অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মনে করিতে পারি। 
ভাল, (এই ব্যবহারিক ) ধর্মের মুলতত্ব বদি দেখা! যাঁর তবে তাহাও অন্ধকারের 
মধ্য প্রচ্ছন্ন, অর্থাঙ সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য । এই জন্য মহাজন যে পথ 
দিয়! গিয়াছেন; সেই পথই পথ” (মভা, বন; ৩১২-১১৫)। ঠিক কথা! 
কিন্তু মহাজন” কাহাকে বলে? উহার অর্থ “অধিক কিংবা বনু জনসমূহ* 
হইতে পারে না। কারণ, যে সাধারণ লোকের মনে ধরন্দাধর্থের সংপয়ও কখন 
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উৎপন্ন হয় না, তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলা কি রকম ?-_-না যেমন, কঠোপ- 
নিষদে বর্ণিত হইয়াছে, অন্ধ কেশিষ্িরের ন্যায় ( ণ্অন্ধেনৈব নীরমানা ষথান্ধাঃ) 
অন্ধের দ্বারা নীক্মমান অন্ধ! মহাঁজনের অর্থ যদ্দি “বড় বড় শিষ্ট ব্যক্তি” ধর! যায় 
এবং এই অর্থই যদি উপরি-উক্ত শ্লোকের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও এ 
সকল ব্যক্তির আচরণে মিল কোথায়? নিম্পাপ রামচন্দ্র আপন পত্বীকে অগ্নি, 
হইতে শুদ্ধ হইয়া নির্গত হইবার পরেও কেবল লোকাপবাঁদের জন্যই ত্যাগ 
করিলেন) এবং স্ুগ্রীবকে পাইবার জনা, তাহার সহিত 'তুল্যারিমিত্র অর্থাং 
তোমার শক্র আমার শক্র এবং তোমার মিত্র আমার মিত্র এই প্রকার অঙ্গীকারে 
বন্ধ হইয়। রামচন্্ বিনা অপরাধে বালিকে বধ করিলেন! পরশুরাম পিতার 
আঙচ্ঞাক্রমে আপন মাতার শিরশ্ছেদে করিলেন! পাগুবদিগের আচরণ দেখ-_- 
পাঁচজনের এক স্ত্রী! স্বর্গের দেবতাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে- কেহবা 
অহল্যার সতীত্ব নাশ করিয়াছেন, আর কেহ বা মৃগরূপ ধরিয়া আপন কন্যার 
প্রতি অভিলাষ করাম্ রুদ্রের বাণে বিদ্ধশরীর হইয়। আকাশে পড়িয়া আছেন ( এ. 
ব্রা ৩. ৩৩)। এই কথ ঘনে করিয়াই “উত্তররামচরিত” নাটকে ভবভূতি লবের 
মুখ দ্রিয়। পবুদ্ধান্তে ন বিচারণীয়চরিতাঃ”__-মর্থাৎ এই বুদ্ধদের চরিত্র বেশী বিচার 
করিয় কাজ নাই--এই কথ! বলাইয়াছেন । ইংরাজীতে সয়তানের ইতিহাসলেখক 
এক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, সয়তানের অন্ুচর ও দেবদূত ইহাদের যুদ্ধবৃত্তান্তে 
দেখা বাঁয় যে, অনেকবার দেবতারাই দৈত্যপদিগকে কপটত৷ দ্বার ঠকাইয়াছেন। 
সেইপ্রকাঁর কৌ্ীতকী ব্রাঙ্মণোপনিষদে ( কৌধী, ৩. ১ ও ই. ব্রা ৭. ২৮ দেখ ) 
ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিতেছেন বে, “আমি বৃত্রকে (যদিও সে ব্রাঙ্গণ ছিল) বধ 
রুরিয়াছি। অরুন্ুুখ সন্ন্যাসীদিগকে আমি,টুক্র! টুক্রা করিয়া বৃকদিগের নিকট 
ফেলি দিয়াছি এবং আমার অনেক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া প্রহনাদের আত্মীয় ও 
গোত্রজদিগকে,এবং পৌলোম ও কালখঞ্জ নামক দৈত্যদিগকে বধ করিয়াছি, 
তথাপি আমার এক গাঁছা চুলও বাঁকে নাই,__“তস্য মে তত্র ন লোম চ মা 
মীয়তে”! যদ্দি কেহ বলেন “তোমাদের এই মৃহাপুরুষদিগের মন্দ কর্মের প্রতি 
লক্ষ্য করিবার কোনই কারণ নাই; তৈত্তিরীয়োপনিষদের উক্তি অনুসারে 
( তৈত্তি, ১. ১১- ২) 'তীহাদের যে সকল কর্ম ভাল, তোমরা তাহারই অনুকরণ 
কর, বাঁকী ছাড়িয়া দেও) উদাহরণ যথ।-_-“পরশুরামের মতোই পিতার আজ্ঞা 
পালন কর, কিন্তু মাতাকে বধ করিও না””, তাহা *হইলে এ প্রথম প্রশ্ন "পুনরায়, 
উষ্ঠে যে ভালমন্দ কর্* বুবিবার উপায় কি? তাই, উপরি-উক্ত আপন 

'কর্তীদি বর্ণনা করিয়া ইঞ্্র প্রতর্দনকে পুনরুবকর-বলিতেছেন যে, “যে পুর্ণ আত্ম- 
জ্ঞানী, হইয়াছে, তাহাকে মাতৃবধঃ পিতৃবধ ভ্রণহত্য! বা স্ঞেয় € চৌধ্য) ইত্যাদি 
কোন্ত কর্ধেরই দৌষ স্পর্শ করে না--এই কথাটা ভালরূপে বুঝিয়! লও এবং 
নাবী কাহাকে বলে তাহাও ' তুমি বুঝিয়া লও ) তাহ]* হইলে €তামার সকল 
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সংশয়ের নিবৃর্তি হইবে” | তাহার পর, ইন্দ্র প্রতর্দনকে আত্মবিদ্যার উপদ্বেশ 
দিয়াছেন! সারকথা এই যে, “মহাজনে। ম্নেন গনঃ ল পন্থ।””, এই যুক্তি সাধারণ 
লোকদিগের পক্ষে পহজ হইলেও সকল কথার ইহা দ্বারা সমাধান হয় না), 
এবং শেষে মহাজনদিগের আচরণের প্রক্কত তত্ব যতই গুঢ় হউক না কেন, বিচা- 
রক ব্যক্তিগণ আস্মঙ্জানেত্র অভ্যন্তরে শ্রবেশ করিয়। তাহা খুঁকিক। বাহির করিতে 
ৰাধ্য হন। “ন দেধচরিতং চরেষ+ অর্থাৎ দেবতাদের কেবল বাহ্য চরিত্র 
অন্গপারে কাজ করিবে না-এই উপদেশেরও ইহাই রহস্য। কর্মাকর্্ম নির্ণরার্থ 
ই ব্যতীত আর এক সরল যুক্তি কেহ কেহ বাহির করিয়াছেন। তাহার! 
বলেন যে, থে কোন সদ গুণ হউক না কেন, তাহার আধিক্য যাহাতে না হস 
তাহার জন্য সর্ব চেই! কবা আবশ্যক ; কারণ, এইরূপ আধিক্যের কারণেই 
সব্ৃগু৭৪ শেষে ছুপ্ণ হইয়া পড়ে। দীন কৰা একটা সদ্গুণ সতা, কিন্ত “অতি 
দানাদ্ বপিরদ্ধঃ৮-_নর্থাৎ অতিদানে বলি রাজ! বাধা পড়িয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ 
গ্রীক প্ভত আরিষ্টটল আপন নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে কর্মাকর্মননির্ণয়ের এই 
যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ম্প্ করিয়া দেখাইক়/ছেন ষে প্রত্যেক সব্গুণ 
“অতি” হইলে কিরূপে “মাটি” হয়। কানিদাসও বঘুবংণে বর্ণনা করিয়াছেন যে 
নিছক্ শৌর্ধয বাপ্রের নায় হিংআ্র জন্তপিগের প্রুর কম্ম, এবং ন্ছিক্ নীতি 
ভীকতা, ইহা স্থির করিক়। অভিথি রাজা, তরবারি ও রাজনীতি এই উভয়ের 
যোগ্য মিশ্রণে আপন রাজ্য চালাইয়াছিলেন ( রদ্ুং ১৭. ৪৭) ভর্তৃহরিও কতক- 
গুলি গুণদৌষের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বেশী কথ! বল “বাচালতার লক্ষণ 
এবং অরূ কথ! বলা! মুকের লক্ষণ 7 বেশী খরচ কবা উড়োনচণ্ীর লক্ষণ এবং 
কঙ্ন খরচ করা কণ্জুষেব লক্ষণ, সন্মুথে অগ্রসর হইলে পপ্রগন্ভত৷ এবং পিছাইয়! 
পড়িলে শিথিলতা ; মঠিশয় আগ্রহ করিলে জেদী এবং না করিলে চঞ্চল, বেশী 
তোবাযোদ করিলে নীচ এবং চুপ কঙ্িয়। থাকিলে গর্কিত$ কিন্তু এইদ্বপ স্থলরকমের 
কষ্টিপাথরে শেষ পর্য্যস্ত কাঁজ হয় ন। কারণ, "অতি'ই লাকি, আর ণনিরধিত'ই 
বাকি- ইহার তো! কোন প্রকার নিরণস্ব হওয়া আবশ্যক ) আর সেই নির্ণয় কে 
করিবে, এবং কেমন করিস্াই ৰা করিবে? এবজনের নিকট কিংব! এক প্রসঙ্গে 
বাহ। "তি, তাহাই আর একজনেব্র নিকট কিংবা আর এক প্রসঙ্গে 'অনতি+ ৰ 
নান হইতে পারে ॥ হন্তুমানজী জন্মগ্রহণ করিতেই হুধ্যকে ধরিবার জন্য লক্ষ প্রদান 
কর! কঠিন কাধ্য মনে করেন নাই (বা. রামা, ৭. ৩৫)১, কিন্তু ইহ! অন্যের 
পঙ্গে কঠিন, এমন কি অসম্ভব। এইজন্য ধর্মাধন্মের সংশয় উপস্থিত হইলে 
গর্োক মন্গুষ্যের শিবি রাজার প্রতি শ্যেনের উপূদেশমত নির্ণর় করা উচ্চিত-_ 

অবিরোধাত্ত, যে ধর্মঃ স ধর্ঃ সত)বিক্রম। 
ৰিরোধিষু মহীপাল নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্। 
ন বাধ বিদ্যতে ষত্র তং ধশ্মং সমুপাচরেৎ ॥ 
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পরস্পরৰিকদ্ধ ধর্শসকলের অরতঙ্গা কিংৰা, ,লৃঘব-গৌরব দেখিয়াই প্রত্যেক 
প্রসঙ্গে আপন বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃত ধর্মের কিংবা কর্মের নির্ণর করা উচিত 

. ( মা. ৰন. ১৩১, ১১, ১২ ও-মন্থ ৯. ২৯৯ দ্বেখ)। কিন্তু এপও বলা ষাইতে 
পারে না ষে, ইহা দ্বারাই ধর্াধর্মের সাবাঁপার বিচাঁৰ কবাই সংশয়স্থলে ধর্ণা- 
নির্ণয়ের এক প্রকৃত কষ্টরপাথব। কারণ, বাযবহানে অনেকবার প্রেঞ্ী যায় যে» 
অনেক পণ্ডিত লোক আপনাঁপন বুদ্ধি অনুসারে সাবাঁসাঁরেব বি9গারও ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারে করিয়া, একই বিষয়ের নীতিমন্তার নির্ণয় ও ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কবিয়! 
থাকেন। এই অর্থই উপরি-উক্ত প্তর্কৌহ প্রতিষ্ঠ£” বচনে বলা হইয়াছে । তাই 
এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে, ধর্ধীধর্মসংশয়েব শ্রই প্রশ্নের নিভলি মীমাংসা 
কৰিৰাৰ অন্য কোন উপার আছে কি নাই; যদি থাকে ত সেটা কি) আর ষদি 
অনেক উপাষ থাকে তৰে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কোন্টি। এই বিধয়েব 
নিপ্ধীবণ কবাই হইল শাস্বের কার্ধযা। শাস্ত্রে লক্ষণও এই যে, “অনেক্ষ- 
স*শয়োচ্ছেদি পঝৌক্ষার্থপ্য দর্শকম্চ-_অর্থাং অনেক সংশয় উৎপন্ন হইলে পব, 
সর্ধপ্রথম এ সকল বিবয়ের পাকগুলি পৃথক প্রথক করিয়া দেয়; যে সকল 
বিষয় বুঝা ষ!য় না, সেই সকল বিষয়ের অর্থ স্পট ও স্থগম করিম দেয় 
এবং ষে বিষয় প্রতাক্গ নহে কিংবা পরে প্রত্যক্ষ হইবে এপ বিষয়- 

 সমৃচেরও বথার্থ জ্ঞান সম্পাদন কবে। জ্যোতিষশান্্বেন্তা ভাবী গ্রহণ ও 
গণনা কবিতে পাবেন আলোচন। কবিলে, উক্ত লক্ষন গুলিব মধ্যে “পবোক্ষার্থস্য 
দর্শক এই অংশটির সার্থকতা উপলব্ধি হইবে । কিন্ত অনেক সংশয়েব সমাধান 
কবিতে হইলে প্রথমে জানা আবশ্যক যে উহা কোন্ প্রকারেব সংশয় । তাই, 
গাচীন ও অর্ধাচীন গ্রন্থকারদিগের এই পদ্ধতি প্রস্লিত যে, কোন শাস্থান্তর্গত 
সিন্ধান্তপক্ষ বিবৃত করিবার পুর্ব, সেই বিষয়ে যগুলি পক্ষ বাহির হইয়াছে 
সেগুলির বিচার কবিয়া, তাহাদের দো ওনুনতা প্রদর্শন করা হক্। এই 
পদ্ধতিই স্বীকার কবিরা লইয়া গীতাতে কর্মীকর্মনির্ণরার্থ প্রতিপা্দিত সিদ্ধীস্- 
পক্ষীয় যোগ অর্থাৎ যুক্তি বিবুত কবিবা'র পূর্ব, এই কাজের জন্যই অন্য বে 
কিছু যুক্তি *পণ্তিতলোকেরা ব্যাখ্যা কবিয়ী থাকেন, এক্ষণে আমি সেগুলির ও 
বিচাব করিৰ। এ কথা সত্য যে, এই সকল খুক্তি আমাদের মধ্যে পূর্বে বিশৈষ- 
বপে শ্রচলিত ছিল না) বিশেষভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই বর্তমান সময়ে 
সকল যুক্তি প্রবর্তিত করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারৎ্দকণ উহার বিচার এই গ্রন্থে 
করা উচিত্ত নৃহে, একগ্ী বলা যাইতে পারে নী । কারণ, কেবল তুলনার জন্য 
নহে, কিন্তু গীতার অন্তর্গত আধ্যাত্মিক কর্ম্যাগের মহত্ব উপলব্ধি করিবার জগ্যও 
এই সকল সুজি--্বতই সংক্ষেপ হউক না কেন--অবগত হওয়া আবশ্যক । 

ইতি তৃতীয় প্রকরণ-সমা্। 



চতুর্থ প্রকরণ । 
আধিভৌতিক শ্ুখবাদ ৷ 

ছুঃখাহদ্ধিজতে সর্বঃ সর্বন্ত স্ুথমীপ্সিতম্। * 
মহাভারত, শান্তি, ১৩৯.৬১। 

মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের “অহিংসাসত্যমস্তেয়ং” ইত্যাদি নিরম স্থাপন করিবার 
«কারণ কি, উহা নিত্য কি অনিতা, উহাদের ব্যাপ্তি কিরূপ, উহাদের মূলতত্বটি কি, 
এবং উহাদের মধো কোন ছুইটী পরম্পরবিরোধী ধন্ম একই সময়ে আসিয়া পড়িলে, 
কোন্ মার্ স্বীকার কর্] যাইবে, ইত্যাদি প্রশ্নের ণ্মহাজনো! যেন গতঃ স পদ্থীঃ,৮ 
কিংবা “অতি সর্ধত্র বঙ্ছয়ে” এইরূপ সাধারণ যুক্তির ছারা নিষ্পত্তি হইতে পারে 
না। এই সকল প্রশ্নের উচিত নির্ণয় কি প্রকারে হয় এবং শ্রেয়স্কর মার্গ কোন্টি 
তাহা স্থির করিবার জন্য নিভূল যুক্তি কি, তাহা এক্গণে দেখিতে হইবে ? অর্থাৎ 
জান! চাই যে, পরম্পরবিরুদ্ধ ধর্শ্সমূহের লাঘব ও গৌরব, নানাধিক মহত্ব কোন্ 
দ্রষ্ঠিতে নিদ্ধারণ করা যাইতে পারে । অন্ত শাক্ীয় প্রতিপাদন অনুসারে বর্ম্মাকর্ম- 
বিচার সম্বন্ধীয় প্রনসমূহেরও মীমাংসা করিবার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও 
আধ্যাত্মিক এই তিন মার্গ আছে। এই মার্গত্রয়ের ভেদ কি, তাহ পূর্বপ্রকরণে 
বলিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রকর্তীদিগের মতে, এই সকলের মধ্যে আধাত্মিক 
মার্গই শ্রেষ্ঠ। কিন্ত অধ্যাত্মমার্গের মহৰ্ পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্ধন করিতে হইলে অন্য 
ছুই মার্গেরও বিচার করা আবশ্যক, তাই প্রথমে এই প্রকরণে কর্মাকর্ পরী-, 
ক্ষণের আধিভৌতিক মুলতবের চর্চা করা হইয়াছে। যে আধিভৌতিক শাস্ত্রের 
আঙ্গকাল অনেক উন্নতি হইয়াছে তাহাতে ব্যক্ত পদার্ঘসমূহের বাহ্ ও দৃশ্য 
গুণেরই বিচার বিশেষভাবে করা হয়। এইজন্য আধিভৌতিক শান্ত্রাদির অধ্য- 
য়নে ষাহাঁর জীবন কাটিয়! গিয়াছে, এবং এই সকল শ্বাস্ত্রের বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে 
ধাহাদের অভিমান আছে, তাহারা! বাহা পরিণামের বিচারেই অভান্ত হইয়। 
পড়েন। তাহার পরিণামে তাহাদের তবজ্ঞানদৃষ্টিও অল্পবিস্তর সম্কুচিত হয় এবং 
তাহারা কোন বিষয়ের বিচাঁর করিবার সময় আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক, অব্যক্ত 
ৰা অদৃশ্য কারণসমূহের বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না। কিন্তু যদিও তীহীরা 
এইরূপ কারণে আধ্যাত্মিক ও পাঁরলৌকিক দৃষ্টি পরিহার করেন, তথাপি তাহা- 

' দের ইহা মানিতে হয় যে, মন্ু্যদিগের সাংসারিক ব্যবহার সুচারুরূপে পরিচারিত 
করিবার এবং লোকসংগ্রহ.করিবার জন্য নীতিনিয়মের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে । 
আমি দেখিতেছি যে, পরলোক সমন্ধে ধাহাদিণের অনাস্থা আছে কিংবা অব্যক্ত 
অধ্াম্বক্জানের উপর (অর্থাৎ পরমেখবরেতে ও ) ধাহাদের বিশ্বাস নাই, এইক্প 

% ছুঃধ মকলকেই'উদ্বেজিত করে, সুথ সকলেরই অভীগ্সিত। 



আঁধিভৌতিক স্থখবাদ । ৭৭ 

পাশ্চাতাদেশের পণ্ডিতেরাও কর্মষোগশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্ব উপলদ্ধি করেন। 
এই সকল পণ্ডিত পাঁশ্চাত্যদেশে এই সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন এবং 
এখনও এই তর্কৰিতর্ক চলিতেছে যে, কেবল আধিভৌতিক শাস্ত্ররীতি অনুসারে 
অর্থাৎ নিছক্ প্রহিক প্রত্যক্ষ যুক্তিবাদ অনুসারেই কর্মাকর্মশাস্ত্রেরে উপপততি 
দেখানে। যাইতে পারে কি না। এই তর্কবিতর্কের ফলে এর সকল পণ্ডিতের 
স্থির করিয়াছেন বে, নীতিশাস্ত্রের বিচার করিবার জন্য আধ্যাত্মশাস্ত্রের কোনই” 
প্রয়োজন নাই । কোন কর্মের ভালমন্দ উক্ত কর্মের আমাদের প্রত্যক্ষ বাহা 
পরিণাম হইতেই করা আবশ্যক ; এবং এইভাবে করাও হয়। কারণ, মনুষা 
যেযে কর্ম করে তাহা সমস্তই স্থখের জন্য কিংবা! দুঃখ নিবারণার্থই করিয়া 
থাকে । অধিক কি, “সকল মন্ুষ্যের সুখ'ই এঁহিক পরমসাধ্য বিষয়; এবং 
বদি সকল কর্মের শেষ দৃশ্যফল এই প্রকার নিশ্চিত হয়, তবে সুখ প্রাপ্তির কিংবা 
ছুঃখনিবারণের তারতম্য অর্থাৎ লাঘবগৌরৰ দেখিয়া সকল কর্মের নীতিমত্তা নির্ধা- 
রণ করা নীতিনির্ণয়ের প্রকৃত মার্গ। যে গরু ক্ষুদ্রশূঙ্গী ও শীস্ত কিন্তু অধিক- 
পরিমাণে দুধ দেয় সেই গরু যেমন ভাল বলা যায়, সেইরূপ যদি ব্যবহারে কোন 
বিষয়ের ভাঁলমন্দ বাহা উপযোগের হিসাবেই স্থির কর! যায়, তবে প্র নীতি 
অন্নুসারেই যে কর্ম হইতে সুখপ্রাপ্তি ছু'খনিবারণাত্মক বাহ্ ফল অধিক, তাহাই 
নীতিদৃষ্টিতে ও শ্রেয়স্কর বুঝিতে হইবে । আমর! যখন কেবল বাহা ও দৃশ্য পরিণাঁম- 

' সমূহের লাঘবগৌরব দেখিয়! নীতিম্তার নির্ণর করিবার এই সরল ও শাস্রীয় কষ্টি- 
পাথর পাইলাম, তখন তাহার জন্য আত্ম-অনাত্ম বিচারের গভীর সাগরে প্রবেশ 

করিয়! "দ্রাবিড়ী প্রাণারাম* করা উচিত নহে। পঅর্কে চেন্সধু বিন্দেত কিমর্থং 
পর্বতং ব্রজেং” * অর্থাৎ হাতের কাছে যদি মধু পাওয়া যায় তবে মধুর জন্য 
কিজন্য পর্বতে যাইবে? কোন কর্মের ফ্ষেবল বাহাফল দেখিয়া! নীতি ও অনীতির 
নির্ণয়কারীর পক্ষকে আমি “আধিভৌতিক সুখবাঁদ” এই নাম দিয়াছি। কারণ, 
শীতিমন্তার মির্ণরার্থ এই মত অনুসারে যে সুখছঃখের বিচার কর! হয়, সে সমস্ত 
প্রত্যক্ষদৃ্র এবং কেবল বাহ অর্থাৎ বাহ পদার্থের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হই- 
বার পর উৎপন্ন বা আধিভৌতিক | এবং এই পন্থাও সর্বজগতের কেবল আধি- 
ভৌতিক দৃষ্টিতে বিচারকা'রী পণ্ডিতেরাই প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদের 
সবিস্তর বিবদ্বণ এই গ্রন্থে বল! অসম্ভব । ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকাঁরদিগের মতের 
সংক্ষিপ্তসার দিতে গেলেও একট৷ স্বতন্ত্র গ্রস্থ লিখিতে হয়। তাই, ভগবদগীতা- 
গত কর্ম্মযোগশাস্ত্রের স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্পূর্ণবপৈ উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত 

শি পপি শী শা সস শপ ৩১ পলা 
শত পাপী শা শপ সপ পারি আআ পি স্পা 
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এই প্লোকে 'অর্ক, শব্দের অর্থু তুলার বৃক্ষ এইরূপ কেহ কেহনকরিপা থাকেন। কিন্ত 
হত ৩.৪.৩, উপক্জিউ্ত শঙ্কর ভাঁষ্যের টাকায় আনন্দগিরি “অর্ক, এই শব্দের অর্থ 'দমীপ' 
এইসুপ করিয়াছেন। এই গ্লোকের দ্বিতীয় চরণ এই-_"সিদ্ধস্যার্থস্য সংপ্রাপ্তৌী কো বিদ্বান 
.যতুমীচরেংশ। 



৭৮ গীতারহস্য অথবা কর্শষোগশান্ত্র । 

বীতিশাস্্ের. এই.আধিতৌতিক,মার্গের বতটা বিৰরণ দেওয়া নিতাত্ত আবশ্যক 
সেইটুকু স্থল বিবরণই এই প্রকরণে সংক্ষেপে একত্র করিয়ু। আমি দিয়াছি। ইহা 
সপেক্ষা অধিক বিবরণ কাহারও জানিতে হইলে পাশ্চাত্য বিদ্বানদিগের মূল গ্রহ 
উহার দেখা আবশ্যক । উপরে বলা হইয়াছে ষে, আঁধিভৌতিকবাদী পরলোক 
ঘন্ধে কিংবা আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে উদাসীন) একথার্ ইহা তাৎপর্য নহে যে; এই 

দার্গের সকল বিদ্বানই স্থার্থলাধক আত্মন্তরী কিংৰা অনীতিমান্। এই সকল 
লোকের পাঁরলৌকিক দৃষ্টি যদি না থাকে তো৷ নাই রহিল। ইহীরা মৃনুষ্যের 
কর্ডব্য._বিষয়ে ইহাই বলেন ষে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বীয় গ্রহিক দৃষ্টিকে ই, যতদূর সম্ভৰ, 
ব্যাপক করিয়! সমস্ত জগতের কল্যাণের নিমিত্ত চেষ্টা করাই কর্তব্য । জস্তরিক 
উৎসাহের সহিত স্বাহীরা এই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন, সেই কৌৎ, নিল, 

স্পেন্সর প্রভৃতি সাস্বিকবৃত্তির অনেক পণ্ডিতও এই মার্গে জাছেন; এবং 
জীহাদের গ্রন্থ অনেক প্রকারের উদাত্ত ও প্রগল্ভ বিচারের ছারা পূর্ণ হওয়ায় 
উহাদের গ্রন্থ সকলেরই পঠনীয় । যদিও কর্্মযোগশীস্ত্রের পন্থা ভিন্ন, তথাপি 
ষে পর্য্স্ব জগতের কল্যাণ, এই বাহ্ সাধ্য উহ! হইতে বাদ না পড়ে সে পর্যন্ত 
'ভন্ন রীতিতে নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদক কোনও মার্গ বা পন্থাকে উপহাস কর! 
উচিত নহে। সেষাই হোকৃ; নৈতিক কর্মাকর্মের নির্ণযার্থ যে আধিভোঁতিক 
বাহ স্থুধের বিচার করিতে হইবে, সে কাহার স্থখ? নিজের, না,. পরের ; 

. একজনের, না, বহুলোকের ? এই সম্বন্ধে আধিভৌতিকবাঁদীদিগের মধ্যে মত- 
ভেদ আছে। এক্ষণে সংক্ষেপে বিচার করিব যে নব্য ও প্রাচীন সমস্ত আধি- 
ভীভিকবাঁদীদিগকে মুখ্যত কতগুলি বর্গের নিট করা যাইতে পারে, এৰং 
ঠাহাঁদের এই মার্গ কতদূর উচিত ৰা 
. ভন্মধ্যে গ্রাথম বর্ণটি নিছক স্বর হধৰাদীদিগের | এই মার্গের বন্তব্য এই 
ব। পরলোক ও পরোপকার সমস্তই মিথ্যা, হূর্নাতিপরায়ণ লোকেরা গুধু নিজের 
উদর পুর্ণ করিবার জন্ত আধ্যাত্মিক ধর্শশীল্ল লিখিয়াছে, এই জগতে, স্বার্থই 
কষাত্র সত্য, এবং বে উপারে স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে. অথবা যাহার 
ঝা নিজের আধিভৌতিক. সুখের বৃদ্ধি হয়, তাহাই ন্যব্য, প্রশ্ক ৰা শ্রেযস্কর 
ৰলিয়া বুঝিতে হইবে। ' আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে "চার্কাঁক 
উৎসাহ সহকারে এই মত প্রতিপদিন কারিরচিলেন? এবং, রাষারণে 
অযোধ্যাকাণ্ডের শেষে; জাঁবাঁলি রামকে যে কুটিল উপদেশ করিয়াছেন তাহ! 
এবং, মহাভারতে বর্ণিত কণিক নীতিও (ভা, ক্স ১৪২)' এই মার্গেরই 

অন্ততভুভধ। চার্কাকের মৃত এই “এষ, পঞ্চমহাদ্ুত একত্র ,হইয়। -তাহার মিশ্রণ 
হইতে আম্মারীপ "এক গুণ. উদ্ণা-হয় এবং দেহ দগ্ধ, হইলে তাহার সঙ্কে সঙ্গে 
আত্মা দ্ধ হুইরা বায়) গাই গণ্ডিতদিগের কর্তব্য এই যে) 'আগ্ম-বিচাঁদের 
গণ্ডগোলের অধ্যে ন! পড়িয়া শরীর ব্তদিন বাঁচি! থাকিবে তক্তদিন প্থণকতর- 
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যাও উৎসব করিবে”__খণং কৃত্বা স্বতং পিৰেৎ,-কারণ মরিবার পর আর কিছুই 
থাকে না৷ চার্বাক ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ঘ্বতের উপরে তাহার লোভট 
ৰেশি ছিল। নতুবা! “্খণং কৃত! সুরাং পিবেং”এইরপূ কুত্রটির রূপান্তর দেখা ষাইত! 
কোথায় বা ধর্ম, কোথায় বা পরোপকার ! এজগতে ষত পদার্থ পরমেশ্বর-_ 
শিৰ শিব! ভুল হইয়াছে! পবমেশ্বর আসিল কোথা হইতে ?--এই জগতে ০* 
কিছু বস্থ আমি দেখিতেছি সে সমস্তই আমারই উপভোগের জন্য । সে সকলে: 
অন্য কোন ব্যবহীব দেখা যার না, নাই ই! আমি মরিলেই জগৎ অস্তহিত 
ইল তাই, যতদ্দিন ৰাচি তত দিন আজ এটা, কাল ওটা, এইরূপ যাহ 
কিছু সমস্ত আমাব আয়ত্ত করিয়া লইয়৷ আমার সমস্ত বাসনা! কামনা আমি 
পৰিহৃপ্ত কবিব। আমি বদি তপস্যা কবি কিংবা দান করি, সে সমস্তই আম" 
মহন্ব বৃদ্ধিব জন্যই কবিব। এবং 'লামি যদি রাজনুয় বা অশ্বমেধ বজ্ঞ করি, তা 
কেখল আমাব অধিকাৰ সর্বত্র অবাধিত প্রদর্শন করিবার জন্যই বক্ঝি। 
সারা'শ,_এই জগতেৰ “আমিই একমাত্র কেন্দ্র; ইহাই সমস্ত নীতিশাস্ত্রে 
বহস্য , বাকী সব মিথ্যা। “ঈশ্বরোহহমহং ভোঁগী সিদ্ধোহং বলবান্ স্ুখী' 
/ শী. ১৩. ১৪) আমিই ঈশ্বব$ আমিই ভোগী, আর আমিই সিদ্ধ, আমিই 
বল্বান্ ও সুখী -এই প্রকারেৰ আম্গরী মতাভিমানীদিগের বিষয় গীতা. 

-ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্খের পবিবর্তে জাবালির ন্যায় এই 
মার্গের কোন বাক্তি অজ্ঞুনেব পাশে বসিয়া অর্জুনকে ষদি উপদেশ দিতেন 
তাহ! হইলে তিনি প্রথমেই অজ্ুনকে মুখথাব্ড। দিয়া বলিতেন-_-“ওরে তুই 
কি মুর্খ! যুদ্ধে সকলকে জিতিয়া অনেক প্রকারের রাজভোগ ও বিলাঁ; 
উপভোগেব এই উত্তম স্থুষোগ পাঁইয়াও “ইহা কবিব কি উহা! করিৰ” এইক 
খার্থ প্রলাপ কেন করিতেছিস? এরপ ক্ষযোগ আর আসিবে না। কোথাৰা 
জাত আগ কোথাকাঁব আত্মকুটুম্বের জন্য বসে আছিস্! ভারী ভুল! ভু 
হস্তিনাপুরের সাম্াজা সুখে ও নিষণ্টকে ভোগ কব্! ইহাতেই তোর পর 
কল্যাণ। নিজের প্রত্যক্ষ এঁহিক সুখ ব্যতীত এই জগতে আব আছে কি? 
কিন্তু অজ্জুন এই জঘন্য স্বার্থসাধক ও নিছক্ খ্মত্মস্তরী রাক্ষসী পদে 
অপেক্ষা না করিয়া প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে_ 

এতান্ন হস্তমিচ্ছামি দ্রতোহপি মধুন্দন। 
অপি ব্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতো£ কিং মহীককতে ॥ 

“শুধু পৃথিবী কেন, সমন্ত ব্রৈল্যোক্যের রাজ্যও (এ * বড় বিষয়নথখ) ষদি (এ 
বুছে) আমি পাঁই, তবু আমি কৌরবদিগকে বধ কা, তইচ্ছা করি না। আম্মা 

"বর্দি গল| কাটা ঘুক্ তাহাও স্বীকার 1” (গী, 5." )। অজ্জুন প্রথমেই থে 
আতজ্ন্নংলবী নিইক্ স্বার্থপরাক্ণ ও আধিভৌতিক ন্খবাদের এই প্রকারে নিষে 
করি/গন, সেই জান্তুরী মতের কেঁৰল উল্লেখ মাত্রেই তাহার, খণ্ডন হয় বল 
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যাইতে পারে । লেকের যাই হৌক্ না কেন, কেবল আমার নিজের বিষয়ো- 
পভোগন্থথকেই পরম পুরুতার্থ মনে করিয়া! নীতি ও ধর্মবিসর্জনকারী আধি- 
ভৌতিকবাদীদিগের এই অত্যন্ত কনিষ্ঠ শ্রেণী, কর্মযোগশাস্ত্রসংক্রান্ত সমস্ত গ্রশ্থ- 
কার এবং সাধারণ লোকেরও নিকটে এক্ষণে অতান্ত অনীতিমূলক, ত্যাজ্য ও 
'গঠিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । অধিক কি, এই পন্থাটি নীতিশাস্ত্ কিংবা 
নীতিবিচার নামের ও যোগা নহে। তাই, এই সম্বন্ধে বেণী আলোচনা না করিয়া 
আধিভৌতিক ন্মুখবাদীদিগের দ্বিতীয় বর্গের দিকে ফেরা যাক্। 

সুস্পষ্ট নগ্ন স্বার্থ বা আত্মোদরভরণপর্স্বত। জগতে চলে না । কারণ, আধি- 
ভৌতিক-বিষয়ন্খ প্রত্যেকের অতীষ্ট হইলেও, নিজের স্ুখ অন্য লোকের সুখ- 
ভোগের যখন অন্তরাপ্ন হয়, তখন অন্য লোকের! আমার নিজের সুখের বিদ্ব না 
জন্মাইয় নিরস্ত হয় না, ইহা প্রত্যেক লোকই নিজের অভিজ্ঞতায় জানে। তাই, 
আর কতকগুলি আধিভৌতিক পণ্ডিত এইবপ প্রতিপাদন করেন যে, নিজের সুখ 
বা স্বার্থসাধন আমার সাধ্য হইলেও, অন্য লোকদ্দিগকে নিজের মতে। "সাহায্য 
কর! ব্যতীত নিজেরও নুখলাভ হইতে পারে না, তাই নিজের স্থুখের জন্য, দূর- 
দর্শিতাঁসহকারে অন্যেরও সুখের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । এই 
'আধিভৌতিকবাদীদিগকে আমি অন্য বর্গের অন্তভূকক্ত বলিয়৷ গণনা করি। কিন্ত 
নীতির আধিভৌতিক উপপত্তির প্রকৃত আরম্ভ এইথান হইতেই হয় বলিলেও চলে। 
কারণ ইহার! চার্বাকের ন্যায় সমাজ-বিধরণের জন্য নীতির বন্ধন নিশ্রয়োজন, 
সে কথ! বলেন না; কিন্ত এ সমস্ত নীতি কেন পালন করা আবশ্যক, ইহারা 
স্বীয় বিচারদৃষ্টিতে তাহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার! বলেন যে, জগতে 
অহিংসাধর্ম কিরূপে উৎপন্ন হইল কিংবা! লোকেরা তাহা কেন পালন করে তাহার 
হুমম বিচার করিলে, “আমি অন্যকে মারিলে অন্যেরাঁও আমাকে মারিবে ও পরে 
আমার সুখ চলিয়া! যাইবে” এই স্বার্থমূলক ভয় ব্যতীত তাহার অন্য' কোন গভীর 
কারণ নাই, এইরূপ দেখা যায়। অহিংগাধর্মের ন্যায় “অন্য সমস্ত ধর্মই এই 
প্রকার স্বার্থমূলক কারণেই প্রচলিত হইয়াছে । আমার ছুঃখ হইলে আমি 
ধাদি এবং অন্যের ছঃখে আমাদের দয় হয়। কেন? আমারও কখনে। এরূপ অবস্থ। 
হইতে পারে এই ভীতি, সুতরাং নিজের ভাবী ছুঃখ, মনে আইসে--এই কারণেই 
কি নহে? পরোপকার, ওদাধ্য, দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা, মৈত্রী প্রভৃতি 
যে সকল গুণ প্রথম দৃষ্টিতেই হকের সখের নিমিত্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হ্র, 
সে সমস্তই মুলত দেখিতে গেলে, আমার নিজেরই স্থুখের, জন্য কিংবা নিজেরই 
ছুখনিবারণের জন্য । কেহ কাছ্থাকে সাহাষ্য করে বা দান করে--কেন? ইহধবই: 
কি তাহার কারণ নহে যে, আমার নিজের সঙ্কট উপস্থিত হইলে অন্য লোকেও 
আমাকে সাহায্য করিবে? আমার উপর লোকেরা দয়া করিবে বলিয়া আমিও 
তাহাদের উপর্ দয়া'করি"। নিদানপক্ষে, লোকের! ভাল বলিবে, অন্তত এই স্বার্থ-. 
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মূলক হেতুটিও আমাদের মনের*্মধ্যে নিহিত থাকে । গরোগকার ও পরার্থ এই 
ছুই শব নিছক ভ্রান্তিমলক। একমাত্র স্থার্থই সত্য; এবং স্বার্থ অর্থে নিজের 
স্থখলাভ কিংবা ছঃখনিবারণ। মাত সন্তানকে স্তন্য দেন, তাহার কারণ মাতার 

প্রেম নহে; ইহার প্রক্কত কারণ এই ঘে, মাতার স্তনের স্ফীতি তাহাকে কষ্ট 
দের বলিয়া সেই কষ্ট নিবারণের জন্য, কিংবা! পরে সন্তানেরা তাহার প্রতি মমতা 
করিয়া! তাহাকে সুখ দিবে .এই স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সে এই স্থার্থসাধক উপার 

অবলম্বন করিয়া! থাকে,_প্রেম বাৎসল্যাদির ইহাই মূল কারণ! দ্বিতীয় বর্গের 

আধিভৌতিকবাদী স্বীকার করেন যে, আমার নিজের সুখের জন্য যাহাই হউক 
না, কিন্তু ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি রাখি এমন নীতিধন্ম পালন করা উচিত, যাহাতে 
অন্যেরও সুখ হইতে পারে--বদ্, এইখানেই এই মতের সহিত চার্বাকমতের 
গ্রভেদ। তথাপি চার্বাকমত-অন্ুলারে এই মতেও স্বীকার কর! হয় যে, মনুষ্য 
নিছক বিষরম্থখবপ স্বার্থের ছাঁচে ঢালা! এক পুতুল। ইংলগ্ড হব্স, এবং ফ্রান্সে 
হ্ল্বেশিরস. এই ষত প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু এই মতের অনুগামী এক্ষণে 
ন। ইংলণ্ডে ন1 অন্যত্র বেশী পাওয়া যার । হব্সের নীতিধর্মের এই উপপত্তি 

. ৰহুলপ্রগার হইলে পর বট্লরের * ন্যান্ন বিদ্বানেরা! উহার খগুন করিয়া সপ্রমাণ 
করিলেন যে, মানবস্ব ভাব নিছক স্বার্থপর নহে; স্বার্থের ন্যায় ভূতদয়া, প্রেম, 
'কৃতজ্ঞত। প্রভৃতি সদ্গুণও নুনাধিক পরিমাণে মন্ুষ্যের মধ্যে জন্ম হইতেই নিহিত 
থাকে । এই নিমিত্ত, কোন ব্যবহার বা কম্মের নৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করিবার 
সমর, কেবল স্বার্থের দিকে কিংবা দূরদর্শী স্বার্থের দিকেই না৷ দেখিয়া, স্বার্থ ও 
পূরার্থ মানবস্বভাবের এই ছুই নৈসগিক, প্রবৃত্তির দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখ 
আবশ্যক বাধিনীর ন্যার ক্তুদ জানোয়ার পর্যন্ত আপন বাচ্ছাদের রক্ষণার্থ 
যখন প্রাণ দিতে প্রস্তত থাকে, তখন সকল মনুষ্যের মধ্যে প্রেম ও পরোপকার- 
বুদ্ধি নিছক স্বার্থ হইতেই উৎপন্ন হইগ্লাছে এরূপ বলিতে পারি না। ইহা হইতে 
সিদ্ধ হইতেছে যে, কেবল দূরদর্শী স্বার্থবুদ্ধিতেই ধর্মাধর্শের পরীক্ষা কর! শাস্ত্র- 
দৃষ্টিতেও উচিতু'নহে। কেবল সংসারেতেই আসক্ত থাকায় যাহাদের বুদ্ধি পরি- 
শুদ্ধ হয় নাই এইরূপ মনুষ্য এ জগতে অন্যের জন্য যাহা কিছু করে তাহা অনেক 
সময় নিজের হিতের জন্যই করিয়া থাকে, এই কথা আমাদের প্রাচীন পণ্ডিত- 
দিগেরও মনে আসিরাছিল। মহারাষ্ট্রে তুকারাম্ত বড় ভগবত্তক্ত ছিলেন। 
শ্বাশ্তড়ীর তরে কাদে বৌ$ ক্িম্ত-ছনের ভাব ভিন্ন প (গা, ২৫৮, ৩১ ২.) 
এইুকুপু তুকারাম ' বলিয়াছেন। অনেক পগ্ডিত/ হেল্বেমিরসকেও ছাড়ায় 
গয়াছেন। উদাহরণ যখা- . 

গহব্সের সত তাহার 7,692/727 গ্রন্থে প্রস্ধ হইয়াছে; এবং ৰুট্ুলরের মত ভাহার 
58%105 ০% 77757 £2/2476 এই প্রযন্ধে বিবৃত হইয়াছে | হেল্ভেশিয়সের পৃত্ত- 

কের নারপ, মরূলি স্বীন 1)166100 বিষয়ক রথে দিয়াছেন। (০1 11, 03191), ৮.) 



৮২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 

মকুয্যের সমন্ত স্বার্থ ও পরার্থগ্রবৃত্তিই দৌষময় হইয়া! থাকে--গ্রৰর্তনালক্ষণা 
দোষাঃ--এই গৌতম-ন্তাকহত্রের (১. ১. ১৮) বনিয়াদে ব্রহ্গস্ত্রভাষ্যে প্শক্করা- 
টপ পস্জ ০ শাংভা, ২" ২.৩), তাহার উপর টীক। 
করিবার সময় আননাগিরি লিখিকাছেন ষে, “আমার হৃদয়ে কারুণ্যবৃত্তি জাগ্রত 
হইলে, তাহা হইতে আমাদের যে ছংখ হয় তাহা দূর করিবার জন্ত আমর! 
লোকের উপর দয়! কিংবা! পরোপকার করিয়া থাকি ।৮ আনন্দগিরির এই যুক্তি 
প্রায় সমস্ত সন্যাসমাীর গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া ষায়। উহার দ্বারা সুখ্যরূপে ইহাই 
সিদ্ধ করিবার চেষ্টা দেখা যায় ষে, সব কর্্মই স্বার্থপর অত এব ত্যাজ্য। কিন্তু 
বৃহদদারণ্যক উপনিষদে, বাজ্ঞবক্ধ্য ও তাহার স্ত্রী মৈত্রেযী ইহাদের ধে কথোপকথন 
হুই স্থানে আছে (বৃ, ২.৪) ৪. ৫), তাহাতে আর এক চমতকার রীতিতে এই 
বুক্তিবাদের উপযোগ কর! হইয়াছে । “আমার অমৃতত্ব কিসে লাত হইবে ?” 
মৈত্রেরীর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় যাঁক্ঞবন্ধা তাহাকে বলিলেন যে, “মৈত্রেয়ী ! 
্বী স্বাস্ীকে ষে ভালবাসে তাহা স্বামীর জন্য নহে ;-_-আত্মপ্রীতার্থ ই ভালবাসে । 
সেইরূপ পুত্রকে পুত্র বলিয়া আমরা ভালবাসি না, আমার নিজের জন্য পুত্রকে 
ভালবানি। & ধনসম্পত্তি, পণ্ড ও অন্ত সমস্ত পদার্থেই এই নীতি প্রযুক্ত হইতে 
পারে। “আত্মনস্ত কামার সর্বং প্রিক্ং ভৰতি*_-আত্মপ্রীত্যর্থ সমস্ত পদার্থ আমা- 

দের প্রি হইয়া থাকে । এবং সমস্ত প্রেমই যদি এইরূপ আত্মমূলক হয়, তবে 
আত্মাকে (আমি ) প্রথমে চেনা আবশ্তক নহে:কি ?” এইরূপ বলিয়া শেষে 
বাঁজ্ঞবন্ধ্য উপদেশ দিলেন_-আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো৷ নিদিধ্যাসিতব্যঃ”__ 
“আস্ঘ। কে (প্রথমে ) তাহা দেখ, শোনো, এবং তাহার মনন ও ধ্যান কর”। 
এই উপদেশ অনুসারে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ একবার জানিতে পারিলে তাহার, 
পর সমস্ত জগতই আত্মময় দৃষ্ট হয়, এবং স্বার্থ ও পরার্থের ভেদও মন হইতে 
বিলুপ্ত হয়। খাঁজ্ঞবন্কোর এই যুক্তিবাদ আপাতত হবৃসের অনুরূপ বলিয়া মনে 
হয়) কিন্তু ইহা জানা কথ! যে, এই উভয় হইতে উপপপ্ন সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরুদ্ধ | 
হবৃন্ স্বার্থকেই প্রাধান্ত দেন এবং সমস্ত পরার্থকে দূরদর্শী স্বার্থেরই এক আকার 
ভাবির! বলেন বে, স্বার্থ বাতীত এই জগতে আর কিছু নাই। যীজ্ঞবন্্য দ্বার্থ 
এই শব্বান্তভূতি “স্ব” (আপনি ) এই পদের বনিক়্াদে দেখাইর়াছেন যে, অধ্যাক্ম- 
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116877655 0/ £514770)) 7447৫” নামক প্রবন্ধে এই যুদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। 
হিউমের নিঞ্জের মত ইহা! হইতে ভিন্ন) 



আঁধিভৌতিক স্থখবাদ। . ৮৩ 
দৃষ্টিতে আমার এক আত্মাতেই সমস্ত ভুতের ও সমস্ত ভূতেতেই আমার আত্মার 
অবিরোধে কিরূপে সমাবেশ হস । ইহা! দেখাইয়া! স্বার্থ ও পরার্থ এই উভরের মধ্যে 

, অবভাসমান দ্বৈতৈর বিরোধও ভাঙ্গিয়৷ দিলেন। বাজ্ঞবক্ক্যের উক্ত মত এৰং 
সন্যাসমার্গ সম্বন্ধে পরে আরও বিচার করা যাইবে । “সাধারণ মনুষ্যের প্রবৃত্তি 
স্বার্থপর অর্থাৎ আত্মন্থথপর হইয়া থাকে” এই একই বিষয়ের ন্যুনাধিক গৌরৰ « 
প্রনান করিয়া কিংবা! উহাকে সর্বথ। অপবাদরহিত ব। অবাভিচারী স্বীকার করির়া 
আমাদের প্রাচীন গ্রস্থকারেরা উহ। হইতেই হবসের বিপরীত অন্ত সিদ্ধান্ত কিরূপে 
বাহির করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্তই এইস্থানে বাজ্বন্ধ্যাদির উল্লেখ 
করিয়াছি। 

একথা যখন সিদ্ধ হইল যে, ইংরেজ গ্রন্থকার হব.ন্১ও ফরাসী পণ্ডিত হেল্- 
ভেসিয়াসের সিদ্ধান্ত অনুসারে মনুষ্যম্বভাব নিছক স্বার্থপর অর্থাৎ তমোগুণী 
রাক্ষসী নহে; কিন্তু স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার-বুদ্ধিরূপ সাত্বিক মনোবৃত্তিও 
মনুষ্যের অন্তরে জন্ম হইতেই নিহিত থাকে ) অর্থাৎ ষখন ইহা স্থির হইল ষে, 
পরোপকার শুধু দূরবর্শী স্বার্থ নহে, তখন স্বার্থ অর্থাৎ স্ব-স্থুখ এবং পরার্থ অর্থাৎ 
অন্যের সখ এই ছুই তত্বের উপরে সমান দৃষ্টি রাখিয়া কার্ধ্যাকার্য্যব্যবস্থিতি- 
শাস্ত্রের রচনা করিবার প্রয়োজন প্রতীত হইতেছে । ইহাই আধিভৌতিকবার্দী- 

দিগের তৃতীয় বর্গ । তথাপি কি স্বার্থ কি পরার্থ, উভয়ই এহিক সুখবাচক, 
' প্রহিক সুখের ওদিকে আর কিছুই নাই, এই আধিভৌতিক মত এই পক্ষেও 

অস্ষুপ্ন রহিয়াছে । এইটুকু প্রভেদ যে, এই পন্থার লোকের! স্বার্থবুদ্ধির ন্যায় 
পরার্থবুদ্ধিকে ও নৈসর্ণিক স্বীকার করিয়! বলেন যে, নীতির বিচার করিবার 

সমগ্র স্বার্থের ন্যায় পরার্থকে ও আমাদের দেখ। কর্তব্য । সাধারণতঃ স্বার্থ ও পরার্থ 
ইহাদের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হয় না, তাই মনুষ্য যে কোন কর্ম করে তাহ 
প্রায়ই সমাজের হিতকর হয়। একজন ধন সঞ্চয় করিলে তাহাতে সমস্ত সমাজের ও 
হিত সাধিত হয়; কারণ» সমাজ অর্থে অনেক ব্যক্তির সমূহ এবং যদি এ সমাজের 
প্রতোক ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি না করিয়৷ আপনাপন লাভ করে, তাহাতে সমাজের 
কল্যাণই হয়) এইজন্য এই মার্গের লোকেরা স্থির করিয়াছেন যে নিজের সুখের 
প্রতি হূর্লক্ষ্য না করিয়া বদি কেহ লোকের হিতসাধন করিতে পারে তাহাই 
তাহার কর্তব্য'। কিন্তু এই পক্ষের লোক পরার্থের শ্েষটত্ব শ্বীকার করেন না, এবং 
ৰলেন যে, সকল সময়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারে, স্বার্থ শ্রেষ্ঠ কি পরার্থ শ্রেষ্ঠ ইহার 
বিচার করিবে। ইহার পরিণাম এই হয় যে, যখন স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ 
উস্থিত হয়, তখন অনেকে লোকের স্থুখের জন্য নিজের সুখ কতটা বিসর্জম 
করিৰে ইহার নির্ণয়ে গোলযেটগে পড়িয়া অনেক সময় .স্বার্থেরই দিকে বেশী 
ঝুক্ষিয়া পড়ে । উদাহরণ যথা, স্বার্থ ও পরার্থ ছুইই সমান প্রবল বলিয়া 
মাদিলে সত্যেয় জন্য আগ দেওয়া কিংবা রাজা হারানো লুন্ের কথা, ধনের কাস 



৮৪ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র । 

অধিক হইলেও উহা সহ করিবে কিনা, ইহ! এই মার্গের মতামুসারে নির্ণর হয় 
ন। কোন উদারচিত্ত ব্যক্তি পরার্থের অন্য নিজের প্রাণ দিলে, এই মার্গাবলম্ী 
লোক কদাচিৎ তাহার প্রশংসা! করিবে । কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এরূপ প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হইলে, স্বার্থ ও পরার্থ এই ছুই নৌকায় ষে সকল পণ্ডিত সর্বদাই প৷ দেন 
তাহার! স্বার্থের দিকেই যে অধিক ঝুঁকিবেন তাহা আর ৰলিতে হইবে না। 

*হবৃসের ন্যায় ইহারা পরার্থকে স্বার্থেরই দূরদর্শী প্রকারভেদ বলিয়া মানেন না) 
কিন্ত ইহা মনে করেন যে, স্বার্থ ও পরার্থ উভয়কে তৌলে স্থাপন পুর্্কক উহাদের 
'তারতম্য অর্থাৎ ননাধিক্য বিচার করিয়৷ খুব চতুরতার সহিত তাহারা নিজের 
“নিজের স্বার্থের নির্ণয় করিয়া থাকেন ; এইজন্য ৯ পশ্থার লোকেরা আপন 
মার্গকে “উদাত্ত” বা “উচ্চ” বা “জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থ” (কিন্ত স্বার্থ বটে) নাম দির: 
তাহারই মাহাত্ম্য কীর্তৰ করিয়া থাকেন।* কিন্তু ভর্তহরি কি বলিতেছেন 
দেখ _ 

একে সৎপুরুযাঁঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থান্ পরিত্যজ্য যে 
সামান্যাস্ত পরার্থমুদ্যমবতঃ স্বার্থীহবিরোধেন ষে। 
তেহমী মানবরাক্ষসাঃ পরহিতং স্থার্থায় নিত্বস্তি যে 
যে তু স্বস্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে ॥ 

“নিজের লাভ ছাড়িয়া দিয়া ধাহারা লোকের কল্যাণ করিয়া থাকেন তীহাঁরাই 
প্রকৃত সৎপুরুষ ; স্বার্থ ন। ছাড়িয়া লোকের হিতের জন্য ধাহারা চেষ্টা করিরা 
থাকেন তাহারা সাধারণ পুরুষ; এবং নিজের লাভের জন্য লোকের ক্ষতি 
যাহারা করে তাহার! মনুষ্য নহে, তাহারা রাক্ষস) কিন্তু ইহাদের পরেও, 
বাহার! নিরর্থক লোকহিত নষ্ট করে, তাহাদের কি নাম দিব তাহা জানি 
না” (নী, শ, ৭৪) বাজধন্মের উত্তম অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়। কালিদাঁসও 
ৰলিয়্াছেন-__ | | 

স্বন্থখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ। 
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবদ্থিধৈব ॥ 

পনিজ স্থখের অভিলাষ ন! করিয়া! তুমি প্রতিদিন লৌকহিতের জন্য কষ্ট করিরা 
থাক। অথবা তোমার বৃত্তি ব বারি এইরূপ” ( শকুং, ৫, ৭)। ভর্ভৃহরি 
কিংবা কালিদাস দেখেন নাই যে, কর্্মফোগশান্ত্রে স্বার্থ ও পরার্থ এই ছুই তত্বই 
স্বীকার করিরা উহাদের তারতম্যের দ্বারা ধর্্মাধশ্ম্বের ৰা কর্মাকন্মের নির্ণয় 

* কেমন করিয়া! করিতে হইবে , তথাপি পরার্থের জন্য বাহারা স্বার্থ ত্যাগ করেন 
সেই সব পুরুষকে তাহারা ষে প্রথম স্থান দিয়াছেন, ভাহ নীতিদৃষ্টিতেও ন্যাব্য। 
এই মার্ণের লোকেরা এই সম্বপ্ধে বলেন যে, » “তান্বিকনৃষ্টিতে পরার্থ শ্রেষ্ঠ হইলেও 
৯ ইংরাজীতে ইহাকে : [12118165760 56. $811-8159 বলে। আক্সি ইহার' ভাষা 
স্বরে উিদাত” কিংবা -চচ. স্বার্থ" কষয্িয়াছি। 



আধিভৌতিক স্থখবাদ। ৮€ 

সনাতন বিশুদ্ধ নীতি কি, তাহা! ন| দেখিয়া, সাধারণ ব্যব্হারে “সামান্য সসুব্য 

কি ভাবে কাজ করিবে তাহাই স্থির করিতে হইবে ; এবং সেই কারণে জ্ঞানদীপ্ত 
স্বার্থকে আমর! যে অগ্রস্থান দিই তাহাই ব্যবহারদৃষ্টিতে সমুচিত।” * কিন্ত 
'আমাদের মতে এই যুক্তিবাদে কোন লাভ নাই। বাজারে ব্যবহৃত ওজন 
মাপে সর্বদাই কিছু কমি বেশী হইয়া থাকে ; বস্-এই কারণে যদি রাজ- 
দরবারে সকলের প্রমাণভূত বলিয়া নিদ্ধীরিত ওজনমাপেও ন্যুনধিক্য রাখা 
হয়, তবে কি আমরা সেই সম্বন্ধে অধিকারীদিগের উপর দোষারোপ করিনা? 
কর্ম্মযোগশান্ত্রেও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। নীতিধর্ম্ের পূর্ণ, শুদ্ধ ও, 
নিত্য স্বরূপ কি,__ইহার শাস্ত্রীয় নির্ণর সম্পাদনার্ঘ ই নীতিশান্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে ; 
এবং এই কাঁজ নীতিশান্্ বদি না করে তবে নীতিশান্ত্র নিক্ষল বলিতে হইবে । 
'জ্ঞানাঁজে 'তিত স্বার্থ” সাধারণ মহ্ষ্যের মার্_-সিজ্বিক্ যে ইহা বলেন, তাহ 
কিছু মিথা নহে। ভর্ভুহরিও তাহাই বলেন। কিন্তু এই সাধারণ লোকদ্িগেরই 
পরাকাণঠ্ঠা-নীতিমন্তা সম্বন্ধে কিরূপ মত তাহা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা 
হইলে দেখ! যাইবে যে. সিজ্বিক্ জ্ঞানদীপ্ত উচ্চ স্বার্থে” ষে মহত্ব আরোপ 
করিয়াছেন তাহা! ভ্রান্তিমূলক ? কারণ সাধারণ লোকেরও ধার এই বে, নিফলম্ক 
নীতির মার্গ কিংবা! সংপুরুষদিগের অন্ুকহ্ধত আচরণের মার্গ- ইহা সাধারণ 
স্বোদর-পুরণ মার্গ হইতে শ্রেয়স্কর ! উপরি-উক্ত শ্লোকে ভর্ভৃহরি ইহাই বিবৃত 

, করিয়াছেন। 
আধিভৌতিক মুখবাদের নিছক স্থার্থা, দূরদর্শী স্বার্থী ও উদ্ভরবাদী বা 

জ্তঞানদীপ্ত স্বার্থী,_এই যে তিন মার্গ আছে, সেই তিন মার্গ সম্বন্ধে এতক্ষণ 
পর্যন্ত বিচার করিয়া তাহাদের মুখ্য দোষগুলি কি তাহ! বলিয়াছি। কিন্ত 
"হাতেও সমস্ত আধিভৌতিক মার্গ স্টেষ হয় নাই । সাত্বিক আধিভৌতিক 
পর্ডিতেরা 1 প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সমস্ত আধিভৌতিক মার্গের মধ্যে “একই 
মনুয্যের সুখের দিকে লুষ্ষ্য না করিয়া, সমস্ত মন্ুষ্যেরইে আধিভৌতিক ুখ- 
তঃখের তার্তম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নৈতিক কাধ্যাকার্যের নির্ণয় করা 
আবশ্যক” । এইরূপ মার্গই শ্রেষ্ঠতম মার্গ। একই কার্যে একই সময়ে সমান্ধের 
কিংবা জগতের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির সুখ হুইতে পারে না। একজন বাহা 
সখ বলিয়া মনে করে, অন্যের নিকট তাহাই হুংখজনক । কিস্তু পেচকের 

ক ১:0৫107%5 217/%925 ০97 22055. 730901 1, 0৮80, 1, $ 9) 
ঠা) 18-2) ; 2150 7300 19, 00987. 1 ই 31) 474 এই তৃভীন পন্থা" 
91/1£%10% বাহির করিয়াছেন এরাপ নহে; কিন্তু সাধ্ুরপ হুশিক্ষিত ইংরেজ লোক প্রান এই 
পন্থারই 'অনুগাধী ; ইহার (00070016910 59095 চা9110 এইরূপ নাহুও আছে। 

1 বেস্থাম, মিল প্রভৃতি .প£ওুতি এই লার্গের অগ্রণী । (3152556 ৫9০৫ 01 00৩ 
81590530 10021991) ইহাঙ্গ অনুযাদ করিআাছি-"“অর্ধিকাংশ লোৌঘ্বের অধিক বুখ”।, 



৮৬ গীতারহস্য অথব। কর্্মযোগশীস্ত্র । 

আলোক ভাল লাগে না বলিয়। আলোক ত্যাজ্য এরূপ কেহ বলে না, সেইরূপ 
কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কোন কথা লাভজনক মনে না হইলেও তাহা! ষে 
সকলের পক্ষেই হিতাবহ নহে--একথা কৃ্দষোগশাস্্ও বলিতে পাঁরে না! 
এবং এই কারণেই “সকল লোকের স্থখ* এই শব্গগুলির "অধিক লোকের অধিক 

. স্ুখ__এই অর্থও করিতে হয়। সারকথা,__“্যাহাতে অধিক লোকের অধিক 
ন্ুখ হয়-_-তাহাই নীতিদৃষ্টিতে ন্যাধ্য ও গ্রাহ্য বলিয়! বুঝিতে হুইবে*্__এই 
মার্গের এইরূপ মত। আধিভৌতিক সুখবাদের এই তত্ব আধ্যাত্মিক মার্গও 

,ক্বীকার করিয়া থাকে । অধিক কি, এই তত্ব আধ্যাত্বিকবার্দীরা অতি প্রাচীন- 
কালে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন; প্রভেদ এইটুকু যে, আধি- 
ভৌতিকবাদীরা এক্ষণে একটা বিশেষ রীতিতে উহার উপষোগ করিয়াছে মাত্র। 
তুকারামের কথা অনুসারে “জগতের কল্যাণেরই জন্য সাধুদিগের বিভূতি। 
পরোপকারের জন্য তাহারা দেহকে কষ্ট দেন।” ইহা! কাহাকেও বুঝাইয়া 
বলিতে হয় না। সুতরাং এই তত্বের সত্যতা সম্বন্ধে কিংব! ওচিত্য সম্বন্ধে কোন 
বিরোধই নাই। স্বয়ং ভগবদগীতাতেও পূর্ণ যোগযুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মযোগযুক্ত 
জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ বলিবার সময় “সর্বভূতহিতে রতাঃ” অর্থাৎ সর্বভূতের 
কল্যাণ সাঁধনেই তাহার! নিমগ্ন, এইরূপ দুইবার স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে: (গী, 
৫. ২৫) ১২-৪)। ধর্ম্াধর্শের নির্ণয়ার্থেও আমাদিগের শান্ত্কার যে এই তত্বের 
প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য রাখেন তাহ৷ দ্বিতীয় প্রকরণে প্রদত্ত “যদ্ভূতহিতমত্যন্তং 
তৎ সত্যমিতি ধারণা” এই মহাভারতের বচনে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কিন্তু 
আমাদের শাস্ত্রকারদিগের উক্তি অনুসারে, “সর্বভূতহিত”কে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের 
আচরণের ৰাহ্য লক্ষণ স্থির করিয়৷ ধর্াধর্্ম নির্ণয়ার্থ প্রসঙ্গ বিশেষে 'স্থুলভাবে 
উহার উপযোগ করা এক কথা; এবং উহাকে নীতিমত্তার সর্বস্ব মনে করিয়া 
অন্য কোন বিষয়ের বিচার না করিয়া, কেবল এই ভিত্তির উপরেই নীতিশাস্ত্রের 
সমস্ত ইমারত খাড়া করা পৃথক কথা । এই উভয়ের মধ্যে অনেক . পার্থক্য । 
আধিভৌতিক পশ্তিত অন্য মার্গ শ্বীকাঁর করির! প্রতিপাদন করিয়! থাকেন 
যে, অধ্যাত্ববিদ্যার সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। ভাই, তাহার 
এই কথা কতটা যুক্তিসংগত তাহ।৷ আমাদিগের এখন দেখিতে হইৰে। “স্থখ? 
ও “হিত+ এই ছুই শব্দের অর্থে খুবই ভেদ আছে?) কিন্ত আপাতভ এ ভেদ যদি 
একপাশে সরাইয় রাখা হয় এবং 'সর্বভৃতহিত+ অর্থে “অধিক লোকের অধিক 

' সুখ” ধরিরাই কাজ চালানো হয়, তথাপি, কার্ধ্যাকার্য্যনির্ণয্ের কানে কেবল 
'এই তত্বেরই উপযোগ করিলে (দেখ৷ যায় বে, অনেক গুরুতর বাধাবি্ধ উৎপর 
হইয়৷ থাকে । মনে কর, এই তত্বৈর কোন আরিভৌতিক উপদেষ্টা অঙ্জুনকে 
উপদেশ দিতে গেছেন; তিনি তাহাকে কি উপদেশ দিতেন? ইহাই নাকি 
যে, ্াক্ভীগ ঝুদ্ধে তোমাদের জন্মলাভ হইলে, বদি অনিক মোষের অধিষ্ক ভুখ 



। আধিভৌতিক নুখবাদ। ৮৪ 

হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবেই ভীন্মকফে বধ করিয়াও বুদ্ধ কর! তোমার কর্তব্য”? 

বাহ্দৃষ্টিত এই উপদেশ অত্যন্ত সহক্গ ও সরল বলিয়া! মনে হয়? কিন্ত একটু 
তলাইয়! দেখিলে, উহ্থার অপূর্ণত ও বাধ! বুঝা যায় । অধিক অর্থে কত 
লোক? পাগুবদিগের সাত, আর কৌরবদিগের এগারো অক্ষৌহিণী লো ) 
পাগবদিগের পরাজয় হইলে এই এগারে। অক্ষৌহিণীর স্থখ হইত,--এই যুক্তি- 
বাদে, পাওবদিগের পক্ষ ন্যায়ের বিরোধী পক্ষ ছিল, একথা বলা যাইতে পারে 
কি? গুধু ভারতীক্ যুদ্ধ সম্বন্ধে কেন, অন্য অনেক প্রসঙ্গেও কেবল সংখ্যা ধরিয়া 
নীতিষত্তার নির্ণর করা ভুল। লক্ষ দুর্জনের সুখ হওয়া অপেক্ষা যাহাতে একজন 
সঙ্জনেরও সন্তোষ হয় তাহাই প্রকৃত সৎকার্ধ্য, ব্যবহার ক্ষেত্রে সকল লোকই 
এইরূপ বুঝিয়া৷ থাকে । এই ধারণ! সত্য হইলে, এক 'সঙ্জনের সুখকে অক্ষ 

দুর্জনের সখাপেক্ষা অধিক সুল্য দিতে হয়) এবং এ্রর্ূপ করিলে, “অধিক 
লোকের অধিক সুখই” নীতিমত্তীর পরীক্ষার একমাত্র সাধন, এই প্রথম সিদ্ধা-. 
স্তুট ই পরিমাণে পঙ্গু হইয়া পড়ে। তাই, লোকের সংখ্যা কম কিংবা বেশী 
হওয়ার সহিত নীতিমত্তার নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না, একথা স্বীকার করিতেই 
হয়। আর একটা কথা মনে করা উচিত যে, সাধারণতঃ সকল লোকে ৰে 

, বিষয়কে কখন কথন সুখাবহ বলিয়। মনে করে, তাহাই দূরদর্শী বাক্তি পরিণামে 
সকলের পক্ষেই অনিষ্টজনক মনে করেন দেখা যায়। উদাহরণ যথা-_সক্রেটিস্ 
'ও ধিশুধুষ্ট। হুজনেই দেশভাইদিগকে আপন আপন মত কল্যাণজনক জানিয়া 
তদমুদারে উপদেশ দিতেন । কিন্তু তাহাদের দেশভাইর!1 তাহাদিগকে “সমা- 
জের শক্র” মনে করিয়া তাহাদিগের জন্য “দেহাস্ত প্রানশ্চিত” ব্যবস্থা করিলেন । 
সেই সময়ের জনসাধারণ ও জন-নায়ক উভয়েই মিলিতভাবে "অধিক লোকের 
অধিক সুখ” এই তব্ব ধরিয়াই কাজ করিয়র্দছিল; কিন্তু এখন আমরা বলিতে 
পারি না যে, সাধারণ লোকের আচরণ ন্যাধ্য হইয়াছিল। সারকথা, "অধিক 
লোকের অধিক স্থখ”ই নীতির মুলতত্ব_-ইহ! ষ্দি মুহুর্তের জন্যও শ্বীকার করা 
বাক তথাপি, তাহ। দ্বারা লক্ষকোটা লোকের সুখ কিসে হয় এবং কি কত্ষিযা 
তাহা! স্থির হইন্বে এবং কে স্থির করিবে, এ সকল প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় না। 
সাধারণত, যেসকল লোকের স্ুখছুঃসন্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হক, সেই নকল 
লোকের হস্তেই'ইহার মীনাংসার ভার দেওয়। যাইতে পারে । কিন্তু সাধারণ 
প্রলঙ্গে, এতট। হ্যাঙ্গাম ছজ্জং করিবার কোন প্রয়োজন হয় না; এবং খন 
কোন গোলমেলে বিশেষ প্রেলঙ্গ উপস্থিত হয় তধন নিজের সুখ কিসে হয় 

, ইহা নিতু বিচাক্স করা সাধারণ লোকের সাধ্যারত হয় না। এই ন্সবন্থাক্চ 
তৃতের হাতে জবন্ত কাঠ দিলে থে পরিণাম হর” “অধিক লোকের *অধিক নখ” 
এই মীতিতত্ব অনধিকারী লোকের হাতে পড়িলে প্রর্ধপ পরিণামই হইয়া! থাকে । 
ইহা, উপরি-উত্ত হই ছঁদাহরণে ?পষ্ট 'উপলব্ধি হয়। প্বামাদের এই নীতি- 



৮৮ গীতারহুস্য অথবা কর্্মযোগশাস্তর 

ধর্মের তক্টি আসলে সতা, কিন্ত অজ্ঞান লোকের! ঘর্দি তাহার অপব্যবহার করে, 
আমরা তাহার কি করিব ?” এই উত্তরের কোন অর্থ নাই। কারণ, কোন 
তৰ্ব সতা হইলেও তাহার উপষোগ করিবার অধিকারী কে এবং সেই অধিকারী 
ইহার উপষোগ কখন্ ও কিরূপে করিবে, __ ইত্যাদি বিষয়ের নির়মও এ তত্বের 
সঙ্গে সঙ্গে ৰলিয়া দেওয়া উচিত। নচেখ সক্রেটিসেরই ন্যায় নীতিমত্তা নির্ণয় 
করিতে আমরা সমর্থ মনে, করিয়া 'আমাদের অর্থকে অনর্থে পরিণত করাই 
সন্তব। 

কেবল সংখা ধরিয়া নীতির সমুচিত নির্ণয় হয় না, এবং অধিক লোকের 
অধিক সুখ কিসে হয় ইহা! তর্কের দ্বারা নিদ্ধীরণ করিবার কোনো! বাহ সাধন 
নাই। এই ছই আপত্তি ছাড়, এই মাগ সম্বন্ধে আরও গুরুতর আপত্তি আন! 
ধাইতে পারে । উদাহরণ বথা। বিচার করিয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইৰে 
বে, কোন কার্যের গুধু বাহ পরিণাম ধরিয়াই সেই কার্য ন্যাধ্য কিংব৷ 
অন্যাধ্য ইহার পূর্ণ ও সন্তোষজনক মীমাংসা! অনেক সময় করিতে পারা যায় না। 
কোন খড়ি ঠিক্ সময় রাখে কি না, তাহা ধরিফ়াই প্র ঘড়ি ভাল কি মন্দ নির্ণয় 
করি সত্য? কিন্তু মনুষ্যের কার্যে এই ন্যার প্রয়োগ করিবার পুর্বে, মনুষ্য 
শুধু একটা ঘড়ির মত যন্ত্র নহে, ইহা মনে রাখা আবশ্যক |) সজ্জনমাত্রেই 
জগতের কল্যাণার্থে চেষ্টা করিরা থাকেন সত্য; কিন্তু উল্টাপক্ষে, যে কোন 
লোক লোকহিতের চেষ্টা করিবে সেই যেসাধু হইবে এরূপ নিশ্চয় কর 
যাইতে পারে না। মন্ুষ্যের অস্তঃকরণ কিরূপ তাহাও দেখা আবশ্যক | যন্ত্র 
ও মন্গুষ্যের মধ্যে বদি কোন ভেদ থাকে, তাহা এই যে, য£ হৃধরহীন আর মনুষ্য 
হৃদরযুক্ত ) এবং দেই জনাই, অঞ্ঞান কিংব। ভুলক্রমে যদি কাহারো অপরাধ ' 
হয় আইনে তাহা মাজ্জনীয় বলিয়া স্বীকৃত হয়। তাতপধ্য,-কোন কণ্ম তাল 
কি মন, ধন্ম্য কি অধর্দর্য, নীতিমূলক কি অশীতিমূলক, শুধু বাহ্য ফল বা 
পরিণাম দেখিয়া, অর্থাৎ অধিক লোকের অধিক স্থুখ' হইবে কি না এই মাত্র 
দেখিয়া তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে না । উক্ত কম্মম করিবার বুদ্ধি, বাসনা, 
ৰা হেতু কিরূপ সে সন্বদ্ধেও দেখিতে হইবে । একবার আমেরিকার কোন বড় 
সহরে সকল লোকের সুখ ও সুবিধার জন্য ট্রীমওয়ে করা আবশ্যক হইরাছিল 3 
কিন্তু অধিকারীপিগের বিন! আদেশে ট্রানওয়ে করা সম্ভব ছিল না। সরকারী 
মঞ্জুরী পাইতে বিলম্ব হইতেছিল। তখন ট্রামওয়ের ব্যবস্থাপক, অধিকারীদদিগকে 
কিছু টাক! ঘুস দিয়! শীত্র শীঘ্র মগুরী বাহির করিয়া লইলেন। ভ্রীমওরে 
হইয়াগেল এবং তাহার দরুণ সহরের সকল লোকের সুবিধা ও উপকার হইল'-। 
কিছু দিন পরে বস দিৰার কথা প্রকাশ হওয়ায় ্রযবস্থাপকের উপর ফৌজদারী 
মোকদ্দমা রুদ্ধু হুইল। প্রথম “ভুরি” একমত না হওয়ায়, অন্য প্জুরি” 
নির্বাচিত হইল.) এবং সেই জুরি দোষী ৰলিয়! সাব্যন্ত. করা ট্রামওয়ে ব্যব- 



আধিভৌতিক শ্খবাদ। 1৮৯ 

স্বাপকের দণ্ড হইল । এই স্থলে, অধিক লোকের অথক ন্লুখ এই নীতিতত্ব 
ধরিরা নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ঘুদ দিবার দরুণ ট্রামউয়ে হইল-_-এই বাহ্য 
পরিণামে অধিক লোকের অধিক সুখ হইবার কথা; কিন্তু তৎসন্বেও 'এইবূপ 
পূস্ দিয়া কার্ষ্য উদ্ধার করাটা! ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।* আমাদের কর্তব্য মনে 
করির! নিফাঁম বুদ্ধিতে দান করা, এবং কীর্তির জন্য বা অন্য কোন ফল- 
কামনায় দান কর1--এই ই প্রকার দানের বাহ্য পরিণাম একই রকম 
ভইলে9 প্রথম প্রকারের দান সাব্বিক ও দ্বিতীয় প্রকারের দান রাজসিক-_- 
ভগবন্গীতাক্প এইরূপ ভেদ করা হইয়াছে (গী. ১৭, ২০, ২১)। এবং এ দান 
বুপারে গ্রস্ত হইলে তাহা তাঁমসিক ব।৷ গঠিত বলিরাও উক্ত হইয়াছে । 
কোন গরীব শোক কোন ধন্মকার্যো চারি পয়স! দিলে এবং সেই একই কার্যে 
কোন ধনবান ব্যক্তি একশো! টাকা দিলে, উভয়েরই নৈতিক যোগ্যতা জন- 
সাধারণের নিকট সমান বলিয়াই বিবেচিত হয় । কিন্তু কেবল “অধিক লোকের 
অধিক হিত” এই বাহা সাধনের দ্বারা বদি বিচার করা যায তাহা হইলে এই 
দই ধান নৈতিক দৃষ্টিতে সমান বোগ্য নহে এইরূপ বলিতে হয় । “অধিক লোকেৰ 
মবিক হিস» এই আধিভৌতিক নীতিতন্বের একটা মস্ত দোষ এই যে, কণ্তার 
মনোগত অভিপ্রায় ব| ভাবের কোন বিচার উহাতে হয় না) এবং মনোগত 

' অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইলে, অধিক লোকের অধিক বা শ্ত্রথই 
'নীতিমন্তার কষ্টিগাথর এই ষে প্রথম প্রতিজ্ঞা, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত 
হুয়। ব্যবস্থাপক সভা কিংবা মণ্ডলী অনেক বাক্তির সমষ্টি হওয়ায়, তৎকর্তক 
প্রণীত আইন ব| নিকয্সম উচিত কি অনুচিত বিচাঁর করিবার সময় সভাসদ্দিগের 
অস্থঃকরণ কিরূপ ছিল তাহ! দেখিবার কোন হেতু থাকে না; তাহাদের কৃত 
জাইনদ হইতে, অধিক লোকের অধিক শখ হইবে কিনা, এই বাহ্য বিচার 
করিদদেই যথেষ্ট হয় । কিন্তু অনা স্থলে এ্ী ন্যায় থাটে না, তাহা পূর্বোক্ত 
উদ্দাহরণ হইন্ডে সহজেই উপলব্ধি হইবে । “আধিক লোকের অধিক হিত বা 
সুখ” একেবারেই অন্থপযোগী এরূপ আমি বলি না। কেবল বাহ পরিণামের 
বিচার করিতে, হইলে উহা অপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট তন্ব কোথাও পাওয়া যাইরে 
না) কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, কোন বিষয় নীতিদৃষ্টিতে ন্যাধ্য বা অন্যাধ্য 
নির্ণর করিতে হইলে, এই বাহ্য তবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া! অনেক 
প্রসঙ্গে অগ্ঠ বিষয়েরও বিচার করা আবশ্যক হয়। সুতরাং নীতিতন্বনির্ণয় 
শুধু এই তন্তের উপরেই সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিয়! থাকিতে পারে না, ইহা! অপেক্ষ। 
অধ্কিতর নিশ্চিত ও নিগ্দোষ তত্ব খুঁজিয়া বাহির. করা আবশ্যক । প্বর্মাপেক্গ 
বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ” (গী, ২. ৪৯) এই খ্য কথ! গীতার আরম্তেই উল্ হইয়াছে, 

পল, কেরলের ”//৮ 12//0/ £১৮98177% গ্রন্থ হইতে এই উনাভরণ গৃহীত 
হইয়া । 
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তাহারও ইহাই অভিপ্রায় । শুধু বাহ্য কর্মের উপর দৃষ্টি বাখিলে অনেক 
সময় ভ্রমে পড়িতে হুয়। “নান, সন্ধ্যা, তিলক, নাল!” ইত্যাদি বাহ্য কর্ন 
স্থির রাখিলে ও “অন্তরে ক্রোধের জালা” জলিতে থাকা! অসম্ভব নহে । কিন্তু 
উল্টাপক্ষে অন্তরের ভাব শুদ্ধ থাকিলে, বাহ্য কর্মের কোন গুরুত্বই থাকে না) 
সাধারণ লোকের নিকট স্থুদামের প্রদত্ত একমুষ্ি চাউল দানের ন্যায় অত্যন্ত অল্প 
বাহ কর্মের ধর্শসংগত ও নীতিসংগত .: যোগ্যতা, অধিক লোকের অধিক স্ুখদারী 
বিশ মণ অন্নের সমান। তাই, জর্মন তবজ্ঞানী কাণ্ট,* কর্মের বাহ্ ও প্রত্যক্ষ 
পরিণামের তারতম্যবিচার গৌণ স্থির করিয়া! কর্তার শুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই নীতি- 
শাঙ্্র বিষয়ে স্বীয় বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। আধিভৌতিক ম্ুখবাদের এই 
প্রধান ক্ররটি আধিভৌতিকবাদীদিগের ষে নজরে পড়ে নাই তাহা নহে। হিউম 
স্পট বলিরাছেন বে, যখন মনুষ্যের কন্খ্ন তাহার ব্বভাবের দ্যোতক হয়, এবং 
সেই কারণে যখন লোকেরা উহাই নীতিমত্তার প্রদর্শক বলিয়! স্বীকার করে, 
তখন কেবল বাহ্য পরিণাম ধরিয়া! এ কর্ম স্তত্য.ব! নিন্দনীয় তাহ! স্থির করা 
'অসম্ভব।1 “কর্তা যে বুদ্ধিতে বা হেতুতে কোন কর্ম করে, সেই কর্মের 
নীতিমন্ত্ সম্পূর্ণবূপে তাহারই উপর নিউর করে” এই কথা মিল সাহেবের ও 
অভিমত কিন্ত স্বপক্ষ সম্্থনার্থ মিল এই সম্বন্ধে এইরূপ কুটতর্ক করেন যে, 
“যে পর্্যস্ত বাহ্য কর্মের মধ্যে কোন ভেদনা হয় সে পর্য্যন্ত কঞ্ভার উঠা 
কগিবার যে কোন বাসনা হউক না কেন তাহার দ্বারা কর্মের নীতিম্তাঁব 
কোন ইতববিশেষ ভয় না|”, মিলের এই তর্কে সাম্প্রদায়িক আগ্রহ দেখ। 
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যাপন; কারণ, রি পৃথক হওয়া প্রদুক্ত, ছুই কর্ম দেখিতে এক হইলেও, তন্বতঃ 
উহা একই মুল্যের কখনই হইতে পারে না। তাই “যে পর্য্যন্ত (বাহ) কর্মের 
মধ্যে ভেদ না হয়” ইত্যাদি মিলের নিরমটিও নির্শট ল হইয়া! পড়ে, ইহা গ্রীননাহেৰ : 
উত্তরেবেধিয়াছেন। * গীতার অভিপ্রায়ও তাহাই । কারণ, ছুই ব্যক্তি একই 
ধর্মকার্য্যের জন্য একই রকমের দান করিলে ও, উভয়ের বুদ্ধিতেদমুলে এক দান 
সান্বিক, অন্য দান রাজসিক বা তামসিকও হইতে পারে, ইহা! গীতাতে উক্ত 
হইয়্াছে। কিন্ত এই সম্বন্ধে বেশী বিচার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের তুলনা 
করিবার সময় পরে করিব। এক্ষণে এইটুকু দেখিতে হইবে যে, কর্দের নিছক্ 
বাহ্য পরিণামের উপর নির্ভরকারী আধিভোঁ ক স্থুখবাদের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীও নীতি- 
নিরণনকার্ষ্যে কিরূপ অসম্পূর্ণ হইতেছে ; এবং ইহ! সিদ্ধ করিবার জন্য মিলের 
উপরি-উক্ত স্বীকৃতি আমাদের মতে যথেষ্ট। 

“অধিক লোকের অধিক সুখ” এই আধিভৌতিক মার্গে, কর্তীর বুদ্ধির বা 
ভাবের কোন বিচারই হয় না, ইহাই সব চেয়ে বড় দৌষ। মিলের উক্তি হইতে 
ইহা ম্প্ুই মিন্ধ হইতেছে ষে, তাহার যুক্তিকে সত্য বলিয়া নানিয়া লইলেও সব 
সময়ে তাহার একই প্রকার উপযোগ করা ধাইতে পারে না; কারণ উহা কেবল 
বাহা ফল ধরিয়া নীতিনির্ণর করে, অর্ধাৎ তাহার উপযোগ একটা সীমার মধ্যে 

“বদ্ধ সুতরাং একদেশদরশী। কিন্তু ইহা! ছাড়া এই মত সম্বন্ধে আরও একটা 
আপত্তি আছে যে, "স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ কেন এবং কিসে শ্রে্* তাহার কোন 
যৃক্তি না বলিয়া ইহারা এই তন্বকে সত্য বলিয়া মানিয়। লয়েন ৷ ফলে দাড়ার 
এই যে, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের , অপ্রতিহত বুদ্ধি হইতে গাঁকে। স্বার্থ পরার্ণ এই 
দুই তব্বই মন্থষ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যদি উৎপন্ন হইয়৷ থাকে অর্থাৎ স্বাভাবিক 
হর, তবে স্বার্থ অপেক্ষা “অধিক লোকের ভ্ভখ” এই তদ্বের অধিকতর গুরুত্ব 
'আ(ম ফ্েম মানিব? তুমি অধিকাংশ লোকের 'অধিক সুখ দেখিয়৷ এইরূপ কর, 
এ প্রশ্নের ইহা সন্তোষজনক উত্তর হইতেই পারে না) . কারণ, “অধিক লোকের 
অধিক সুখ" আমর! কেন করিব, ইহাই হইল মুল-প্রশ্ন । লোকের হিত 
করিলে প্রায় অঁপনারও হিত হয় বলিয়৷ এই প্রশ্ন সর্বদ! উপস্থিত হয় না, এ কথ! 
সত্য। কিন্ত আধিভৌতিক মার্গের উপরি-উক্ত তৃতীয় বর্গ হইতে এই শেষের 
অর্থাৎ চতুর্থ বর্গের বিশেষত্ব এই যে, এই আধিভৌতিক মার্গের লোকের! মনে 
করে যে, স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের মার্স 
অনুসরণ ন৷ করিয়া, উচ্চ স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থ সাধনেরই চেষ্টা করা কর্তব্য। এই 
আধিভৌতিক মার্গের বিশেষত্বসন্বত্ধে কোন বুক্তি দেখানো! হয় নাই। এই 
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অভাব এই মার্গের এক আধিভোতিক পণ্ডিতের নজরে পড়ে । তিনি ক্ষুদ্র কীট 
হইতে মন্ুুব্য পর্যান্ত সমস্ত সজীব গ্রাণীদিগের ব্যবহার বিশেষরূপ নিরীক্ষণ 
করেন। শেষে তিনি এই দিদ্ধান্ত করিলেন যে, যখন আপনার মতোই 
আপনার সন্তানসন্ততি ও জাতিকে পরিপোষণ করা এবং কাহাকে কষ্ট 
ন। দিয় আপন বদ্ধুদিগকে যতদূর .সম্ভব সাহীধ্য করা--এই গুণটি ক্ষুদ্র কীট 
'হুইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বদ্ধিত আকারে ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে 
দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বল! বাইতে পারে যে, সভ্ীব সৃষ্টির আচরণের 
এই পরস্পরকে সাহাধ্য কর! একটা মুখ্য ভাব. সজীব স্ষ্টির এই ভাবটা 
প্রথমতঃ সন্ত।নোৎপাদন এবং পরে তাহার রক্ষণ-পোষণ ব্যাপারেই দেখা যায় । 

সত্রীপুরুষ ভেদ যাহাদের মধ্যে হয় নাই এইরূপ অতি্ক্ম কীটজগতের 
মধ্যেও দেখ।:যায় যে,.কীটের দেহ বাড়িতে বাড়িতে ফাটিয়। গিয়। উহা! ছুই কীটে 
পরিণত হয়। সন্তভতির জন্য অর্থাৎ পরের জন্য এই ক্ষুদ্র কীট আপন দেহ বিসঙ্জন 
করে বলিলেও চলে ॥ সেইরূপ আবার, সজীব স্থির মধ্যে এই কীটের উপর- 
উপরকার পদৰার স্ত্রীপুরুষাত্মক প্রাণীও আপন সন্ততি রক্গণার্থ শ্বার্থত্যাগে আনন্দ 
অনুভব কবিরা থাকে ) এবং এই গুণ পরে উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়া মনুষ্যজাতির 
নিতান্ত বন্য অসভ্য সমাজের দধ্যেও দেখা যাঁয় যে, শুধু আপন সন্ততিকে নহে, 
আপন জাতভাইদিগকে ও আনন্দের সহিত সাহাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই, 
পরার্ধের কাজেও স্বর্থের নতোই সুখ অনুভব করা, সমস্ত স্থ্টির এই মে মুখ্য ভাব, 
এই ভাবটিকে আরও সন্মথে অগ্রসর করিয়া দিয়া স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে প্রতীয়মান 
বিরোধটি একেবারে বহিষ্ধতি করিবার প্রবহ্ন সজাব স্থক্টর শিরোমণি মন্তম্যের 
কর্তব্য । * বস্, ইহাতেই উহার কর্তব্যের শেব। এই যুক্তিবাদ খুবই ঠিক। 
পরোপকার করিবার সদ্ গুণ, মৃক-ৃষ্টির মধ্যেও সন্ততিরক্ষণব্যাপারে পাওয়া যার, 
অতএব উহ্বার পরমোতকধ সাধন করাই জ্ঞানবান মঙ্ষ্যের পুরুার্থ, এই তন্ব কিছু 
নৃতন নহে। এই তন্থের বিশেষত্ব কেবল এইটুকু যে, আঁধিভৌতিক শাস্ত্রের জ্ঞান 
অধুনা অনেক বাড়িয়৷ বাওয়ায় এই.তন্বের আধিভৌতিক উপপত্তি ভাল করি 
বিকৃত করা হইরাছে। আমাদের শান্্রকারদিগের দৃষ্টি আধ্যান্মিক হইলেও প্রাচীন 
গ্রস্থাদিতে কথিত হইপ্লাছে যে,.-- 

অষ্ঠাদশপুরাণানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতষ্। 
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপাক় পরপীড়নম্ ॥ 

, ₹. এই মতবাদ প্পেনসারের £)24 ০0/12/2165 গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহ।গ নিজের 
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আধিভৌতিক শ্খবাঁদ । ৯৬ 

পপরোপকারই পুণ্য এবং পরপীড়নই পাপ--ইহ।ই অষ্টাদশ পুরাণের সার কৃথা”। 
ভর্ভুহরিও বলিয়াছেন যে, "স্বাথে। ষস্য পরার্থ এব স পুমান্ একঃ সতাং অগ্রণী” 
পরার্থই যাহার স্বার্থ হইয়াছে সে-ই সমস্ত সঙ্জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ভাল) এখন 
ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত স্ষ্টির উত্তরোত্তর উ্নত শ্রেণীদিগকে লক্ষ্যের মধ্যে 
আনিলে আর একটা প্রশ্ন বাহির হয় যে, মনুধ্যে কেবল পরোপকারবৃদ্ধিরই কি 
উৎকর্ষ হইন্নাছে, অথবা তাহার সঙ্গে ন্যায়বুদ্ধি, দয়া, উদারতা, দূরদৃষ্টি, তর্ক, 
শৌধ্য, ধৃতি, ক্ষমা, ইন্জরিয়নিগ্রহ ইত্যাদি অন্ত সাত্বিক গুণেরও বৃদ্ধি হইয়াছে? 
এই বিষয়ে বিচার করিলে পর বলিতে হয় যে, অন্য সমস্ত সঙ্গীব প্রাণী অপেক্ষ৮ 
মন্ম্যের মধ্যেই সমস্ত সদগুণের উৎকর্ষ হইয়াছে । এই সমস্ত সান্সিক গুণসমূছের 
সমুচ্চয়কে আমর! মনুষ্যত্ব নামে অভিহিত করি। এক্ষণে ইহা। মিদ্ধ হইল যে, 
পরোপকার অপেক্ষা "মনুষ্যত্ব কে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি; এ অবস্থাতে কোন 
কর্মের চিত্য অনৌচিত্য বা নীতিমত্তার নির্ণয়ে, সেই কর্শের পরীক্ষা কেবল পরো- 
পকারের দিক দিয়া কর! যায় না-_“মনব্যত্বের” দৃষ্টিতে, অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে 
অন্য প্রানী অপেক্ষা ধে সকল গুগ উৎকর্ষ লাঁভ করিয়াছে দেখ। বায়, সেই সমস্ত 
গুণের দৃষ্টিতে উক্ত কর্মের পরীন্দ৷ করা একান্ত আবশ্যক। কেবল এক পরোপ- 
কারবুদ্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কোন প্রক।র সিদ্ধান্ত করিবার পরিবন্তে 
ইহাই স্বীকাঁর করিতে হয় যে, সমস্ত মনুষ্যের প্মন্ষ্যপণা”্ বা প্ননুষ্যত্থ” যে কর্দের 
দ্বারা বৃদ্ধি পাইতেগ্পারে কিংবা "নব্য" বে কর্মের দ্বার! বিভূষিত হয় তাহাই 
সংকার্ধ্য, তাহাই নীতিধর্্ম। এই ব্যাপক দৃষ্টিকে একবার অগ্ভসর্ণ করিলে, 
“অধিক লোকের অধিক সুখ” উক্ত দৃষ্টির একটা স্বর অংশ হইয়! যাইবে- কেবল 
এই শেষোক্ত দৃষ্টিতেই সমস্ত কার্য্যের ধর্্মাধন্্ বা নীতিমন্তার বিচার করিতে 
হইবে, এই মতের উপর আর নির্ভর কল্প! যায় না) সুতরাং ধর্্মাধন্মের নির্ণয়ের 
জনাঁ মনুষ্যত্বেরই বিচার কর! আবশ্যক হইবে। “মনুষ্যত্ব বা মনুষ্যপণা*র যথার্থ 
স্বরূপ কি, স্তাহার ুক্ষুবিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আমার মনে যাজ্বক্কোর * 
উক্তি অনুসারে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই বিষয় স্বভাবতই উপস্থিত হয়। 
নীতিশাস্ত্রের" বিচারক এক মাকিন গ্রন্থকার এই সমুচ্চয়ামক মনুষ্যধন্্রকেই 
“আত্মা” সংজা প্রদান করিয়াছেন। 

নিছক স্বার্থ ব| নিজের বিষয়-স্থখের কনিষ্ঠ শ্রেণী হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে 
আধিভৌতিক সুখবাদীরাও কেমন করিয়া পরোপকার ও শেষে মনুষ্যত্বের শ্রেণী 
পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছেন তাহা উপরি-উক্ত আলৌচনা হইতে উপলদ্ধি হইনেশ 
কিস্তু মনুষ্যত্ববিষয়েও আধিভৌতিকবাদীদিগের মনে প্রায় সমস্ত লোকের ঝাহা 
বিষয়ন্থথেরই কল্পনা! মুখ্য হয় ; অতএব যাহাতে অন্তঃস্তদ্ধি ও অন্তঃস্থথের বিচার 
আমলে না আসে, আধিভোর্তিকবাদীদিগের সেই শেষের শ্রেণাও আমাদিগের 
অধ্যাত্ববাদী শাস্তকারের মতে নির্দোষ বলিয়া নির্ধারিত “হয় মাই। ঘন্ুষ্যে 



১৪ গাতারহস্য অথবা কন্মযেগশা ত্র । 

সমপ্ত চেষ্টা-প্রবন্ন, সুখপ্রাপ্তি ও ছুঃখনিবারণার্থ হইয়া থাকে, ইহা! সাধ।রণত 
স্বীকার করিলেও, প্রকৃত ও নিত্যন্থখ আধিভৌতিক অর্থাৎ এহিক বিষয়োপ- 
ভোগের মধ্যেই আছে কিংবা অন্য কিছুতে আছে প্রথমে এই প্রশ্নের নির্ণস্গ 
বাতীত, কোন আধিভৌতিক পক্ষ ই গ্রাহ্য বলিয়৷ ধরা যাইতে পারে না। শারী- 
রিক স্থখাপেক্ষা মানসিক স্থুখের বোগ্যত। অধিবাঁ, ইহা! আধিভৌতিকবাদীও 
শ্ীকার করেন । পশুর! যে-ষে সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ, সেই সমস্ত সুখ কোন 
মন্ুষ্যকে দিয়া; তাহাকে যদি প্রশ্ন করা যায় "তুই পশু হইতে রাঁজি আছিম্ কি ?” 
--একজ্পন মনুদ্যও পশ্ত হইতে স্বীকার করিবে না। সেইরূপ, তবজ্ঞানের গভীর 
বিচার নিবন্ধন বুদ্ধি যে এক প্রকার শাস্তি লাভ করে তাহার যোগ্যতা, এ্ঁহিক 
সম্পত্তি কিংখ৷ বাহ উপভোগ অপেক্ষা শতগুণ অধিক, একথ। জ্ঞানী ব্যক্তিকে 
বলিতে হইবে না। ভাল) লোকমতের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়। 
যাঁয় যে, নীতিদত্তা-নির্ণয় শুধু সংখ্যার উপর নির্ভর করে না; মনুষ্য যাহা কিছু 
করে তাহ। কেবল আধিভৌতিক সুখের জন্যই করে না, আধিভৌতিক স্ুখকেই 
পরম সাধ্য বলিয়া মানে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, শুধু বাহ সুখ কেন, 
প্রসঙ্গবিশেষ আসিলে জীবনেরও পরোয়া! রাখা কর্তব্য নহে। কারণ, সেই সময়ে 
অ।ধাস্থিক দৃষ্টিতে সত্যাদি যে সকল নীতিধর্ম্বের যোগ্যতা নিজের প্রাণ অপেক্ষাও 
অধিক, সেই সকল পালন করিবার জন্য মনে নিগ্রছেতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব । 
অজ্জুনের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। অঞ্জুনেরও প্রশ্ন ইহা ছিল না যে, যুদ্ধ 
করিলে কাহার কতটা সুখ হইবে । শ্রীকুষ্ণের নিকট তাহার এই প্রশ্ন ছিল যে, 
“আমার অর্থাৎ আমার আত্মার শ্রেয় কিসে ₹ইবে তাহ! আমাকে বর্ধী” ( গী, ২.৭ 
৩. ২)। আত্মার এই নিত্যকালের শ্রেক্ন ও নুখ, আম্মার শান্তিতে আছে । তাই 
এঁহিক সুখ কিংবা সম্পত্তি যতই পাওয়া রক না কেন, গুধু তাহাতে এই আত্ম- 
স্থ কিং শাস্তিলাভের আশা নাই--“অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন”,--ইহা 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (বু, ২. ৪. ২)। এই প্রকার কচ্ঠাপনিষদে 
লিখিত আছে যে, মৃত্যু নচিকেতাকে পুত্র পৌত্র পণ্ড ধান্য দ্রব্য প্রভৃতি বনু 
প্রকার এ্রহিক সম্পত্তি দিবার জন্য প্রস্তত থাকিলেও, নচিকেতা মৃত্যুকে স্পট 
জবাব দিলেন--“আমি আত্মবিদ্যা চাই, আমি সম্পত্তি চাই না)” এবং প্রেয 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক গ্রহিক সুখ এবং শ্রেন্ব অর্থাৎ আত্মার প্রক্কৃত কল্যাণ 
এই ছুয়ের মধ্যে ভেদ দেখাইয়। বলিলেন-_ 

শ্রেয়শ্চ প্রেক্শ্চ মনুষ্যমেততৌ সংপর্ীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। 
.. €শরয়ে হি ধীরোহভিপ্রেয়সো। বৃণীতে প্রেয়ে! মন্দো যোগক্ষেমাছ্বৃণীতে ॥ 

শপ্রেয় (ক্ষণিক বাহা ইন্্ির সুখ ) এবং শ্রেয় (প্রক্কৃত চিরন্তন কল্যাণ) এই ছুই' 
মনুব্যের সম্মুখে আিলে, বিজ্ঞ মনুষ্য এ ছুয়ের মধে। একটীকে বাছাই করিয়া, 
লয়েন। নুবুদ্ধি বিনি, তিনি প্রেয় অপেক্ষা! শ্রেরকে অধিক পছন্দ, করেন; কিন্ত 
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মন্দবুদ্ধি মহুব্যের নিকট মাত্বকল্যাণ অপেক্ষা প্রেম অর্থাৎ বাহ্ সুখই অধিক 
প্রিয়,» ( কঠ, ১. ২. ২)। তাই, সংসারের ইন্দ্রিরগম্য বিষয়ন্থুখই এই জগতে 
মনুষ্যের পরম সারা, এবং মনুষ্য. যাহা! কিছু করে সে সকলই কেবল বাহ অর্থাৎ 
আধিতৌতিক স্থখের জন্য অথবা নিজের ছঃখনিবারণার্থই করিয়া থাকে এরূপ 
মনে কর! ঠিক নহে। 

ইন্দ্িয়গম্য বাহ সুখ অপেক্ষা বুদ্ধিগম্য অন্তঃস্থথের যোগ্যতা অধিক তত 
আছেই; কিন্ত তাহার সঙ্গে একটা কথা এই যে, বিষয়ন্থথ আজ আছে, কাল: 
নাই, অর্থাৎ বিষয়স্থথ অনিত্য । নীতিধন্ম্নে একথা খাটে ন7া। সকল লোকেই 
মানিয়। থাকে যে, অহিংসা, সত্য প্রভৃতি ধর্ম কোন বাহ উপাধির উপর নির্ভর 
করে না অর্থাৎ বাহ স্থখছুঃখকে অবলম্বন করিস! নাই ; সর্বকালে ও সর্বপ্রসঙ্গে 
ভাহা একই প্রকার, স্থতরাং নিত্য । বাহ বিষয়ের উপর যাহ! নির্ভর করে না সেই 
নীতিধর্শের নিত্যত্ব কোথা হইতে আসিল, তাহার কারণ কি? আবধিভৌতিক- 
বাদে ইহার কোন উপপত্তি পাওয়া! ঘায় না। কারণ, বাহা হৃষ্টির সুখছুঃখ অব- 
লোকন করিয়া! কোন একট। সাধারণ সিদ্ধান্ত করিলেও সমস্ত সুখদ্রঃখ স্বভাবতই 
অনিতা হওয়ায়, উহাদ্দের অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর নির্মিত নীতিসিদ্ধান্তও প্ররূপ 
কাচা অর্থাৎ অনিত্য হইবে । এবং এই অবস্থাতে স্থখদুঃণের কোনও পরোয়৷ না 
করিয়া, সত্যের খাতিরে প্রাণ গেলেও ভাল-্-ত্রিকালে অবাধিত এই সত্যধন্মের 
যেনিতাত। তাহা “অধিক লোকের অধিক সুখ” এই অন্ধের দ্বার। সিদ্ধ হয় না। 
এ বিষয়ে এই 'মাপত্তি করা যায় যে, খন সাধারণ বাবহারে সত্যের জন্য প্রাণ 
ধিবার সময় উপস্থিত হইলে ভাল ভাল লোকও অসত্যের আশ্রন্ন গ্রহণ করিতে 
সংকোচ করেন না, এবং শাস্ত্রকারেরাও এরূপ সমগ্নে খুব টানিয়া ধরেন না, তখন 
সভ্যাদি ধর্মের নিত্যতা কেন স্বীকার কর্মর? কিন্ত এই আপত্তি ঠিক নহে। 
কারণ, সত্যের জন্য প্রাণ দিতে বাহার সহ হয় ন। সেও এই নীতিধন্দের নিত্যত্ব 
নিজ মুখে স্বীকার কন্রিয়াই থাকে । এইজন্য মহাভারতে, অর্থকামাদি পুরুষার্থ 
হাহ দ্বার সিদ্ধ হয় সেই সকল ব্যবহারিক ধন্মের বিচার আলোচন। করিয় 
শেষে ভারন্তসাবিত্রীতে (এবং বিছ্ুরনীতিতেও ) ব্যাসদেব সকল লোককে, এই 
উপধেশ দিক়্াছেন-- 

ন জাতু কামান্ন ভয়ার লোভাদ্বশ্নং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ। 
ধর্ম নিত: স্খছুঃখে ত্বনিত্যে জীবোশনিত্যঃ হেতুরস্য স্বনিত্যঃ ॥ 

' পজখছাখ অনিত্য, কিন্তু ( নীতি-) ধর্ব নিত্য ; অতএব, নুখেচ্ছায়, ভয়ে, ল্]েভে, 
অথব| গ্রাণসম্কট উপস্থিত হইক্োও, ধর্মকে কখনই ছাড়িবে না। জীব নিত্য, তাহার 
হেতু অর্থাৎ নুখহ্ঃণ।দি বিষয় মনিত্”। অতএব ; ব্যাসদেব উপদেশ দিতেছেন 
শ, অনিত্য জু্াদুঃ£খের বিচার করিতে ন! বসিয়া, নিত্য ধর্শের সঙ্গেই নিত] 



৯৬ গীতারহস্য, অথবা কর্্মযোগশাক্ত্র ৷ 

জীবকে সংবুগ্ত কররয়। দেওয়। কর্তব্য (ভা, স্ব ৫. ৬০; উ, ৩৯, ১২, ১৩)। 

ব্যাসের এই উপদেশ কতট। বোগ্য ইহ! বেখিবার জন্য, স্থথহ্ঃখের প্রকৃত স্বরূপ 

টিক, এবং নিত্য সুখ কাহাকে বলে,-এক্ষণে তাহার বিচার করা আবশ্যক । 

ইতি চতুর্ণ প্রকরণ সমাপ্ত । 



পঞ্চম প্রকরণ । 

স্থথছুঃখবিবেক | 

সুখমানতযন্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাভ্মতীন্ড্িয়ম ।৯ 
গীতা ৬. ২১। 

স্বখ পাইবার জন্য কিংব! প্রা্চ সুখের বৃদ্ধির জন্য, ছুঃখ নিবারণ বা লাঘব» 
করিবার জন্য গ্রত্যেক ঘনুষ্য এই জগতে সর্বদাই চেঞ্া করিয়। থাকে; এই 
সিন্ধান্ত আমাদের শান্ত্রকারদিগের অভিমত । “ইহ খলু অম্মিংশ্চ লোকে বস্ব- 
প্রবৃত্বয়: সুখারনভিবীয়ন্তে । নহাত:পরং ত্রিবর্গফলং বিশিষ্টতরমন্তি |” ( মভ' 
শা, ১০, ৯)। ' ইহলোকে কিংবা পরলোকে সমস্ত প্রবৃত্তি সুখের নিমিত্ত) 
ইহার তরিকত ন্মার্থকামের আর কোন ফল নাই, ইহা শান্তিপর্কে ভৃগু ভর- 
দ্বাজকে বলিয়াছেন। কিন্তু শান্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, মনুষ্য প্রকৃত সুখ কিসে 
হয় ইহা না বুঝিবার দরুন, মেকি মুদ্রা আঁচলে বাধিয়া! তাহাই খাটি মনে করিয়া 
মিথ্যা সুথকেই সত্য সখ মনে করে; এবং আজ নাহয় কাল সুখ নিশ্চয়ই 

_ মিলিবে এই আশায় ভর করিয়া, জীবন কাঁটাইতে থাকে । ইহাতেই তাহাকে 
' একদিন মৃত্যুর কবলে পড়িয়া! সংসার ছাড়িয়া! যাইতে হয়। তথাপি সে সাবধান 
না হইয়| পুনর্ধার তাহারই অন্থদরণ করিয়া! থাকে । এই ভাবে এই ভবচঞ্র 
চলিতেছে, কেহই প্রক্কৃত ও নিত্য সুখ কি, তাহার বিচার করে না। সংসার 

, কেবল ছঃখময়, কিংব! শ্তখপ্রধান বা! ছুঃখপ্রধান, এই সথন্ধে প্রাচ্য ও পশ্চাত্য 
"তন্বজ্ানীদিগের মধ্যে গুবই মতভেদ আছে। বিন্তুএই সকল মতবাদীদিগের 
সকলেরই ইহা স্বীকৃত যে, ডঃখের অত্যান্ত নিবারণ পূর্বক অত্যন্ত ভথ প্রাপ্তির 
কার্যোই মচুধ্যের কল্যাণণ 

মুখ শকের পরিবর্তে প্রায় হিত+) শ্রেয়?) “কল্যাণ” এই সকল শব বেশী 
ব্যৰত হইস্) থাকে । উহাদের মধ্যে ভেদ কি, তাহা পরে বলা যাইবে। “সুখ 
শব্দের ভিতর. সর্বপ্রকারের তথ বা কল্যাণের সমাবেশ হয়, এ কথ! মানিলে, 
খের নিমিত্ত" প্রত্যেকের প্রযত্ব হইয়া থাকে, এ কথ! সাধারণত বলা ষাইতে 
পারে। কিন্তু উহার মূলে “্বদিষ্টং তৎনুখং প্রাঃ ছেষ্যং ছঃণমিহ্ষ্যেতে”--আপ- 
নার যাহ! কিছু ইষ্ট তাহাই সণ এবং আমর! ষাহগ্সি দে করি অর্থাৎ যাহা কিছু 
আমরা চাহি না তাহাই ছুঃখ--এইরূপ স্ুখছুঃখের যে লক্ষণ মহাঁভীরতের*অন্ত- 
গতি পরাশরগীতায বিবৃত হইয়াছে (মতা. শীং, ২৯৫, ২৭) ঝ্া্দষ্টিতে তাহা 
টা ই পপ পি অপ পপ স্পা শসা শপ এ আসত 

রং “যাহা! কেবল বৃদ্ধির দ্বারা গ্রাহা ও অতীন্দিয় 'ভীহাই আতাত্তিক বুথ” । 
3৩ । 
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সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে। কারণ এই ব্যাখ্যায় £ষ্ট” শবের অর্থ ইন বন্ত ব! পদার্থ 
হইলেও হইতে পারে; এবং এইরূপ অর্থ ধরিলে, ইষ্ট পদার্থকেও মুখ 
বলিতে হয়। উদাহরণ যথা, তৃষ্ণার সময় জল ইষ্ট হইলেও, “জল” এই ৰাহ্ 
পদার্থকে “নখ” নাম দেওয়া যাইতে পারে না। ওরূপ হইলে, নদীর জলে-ডোবা 
মানুষের বলিতে হয় যে, সে স্থুখেতে ডুবিতেছে। ইহাই সত্য যে, জলপাঁনে যে 
ইন্জরিয়তৃপ্ডতি হয় তাহাই সুখ । ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মনুষ্য এই ইন্দ্িরতৃপ্তিকে 
ব৷ স্থখকেই চাহে; কিন্তু তাই বলিয়া মানুষ যাহা চাহিবে তাহাই ঘে সমস্ত স্থখ 
হইবে, এপ ব্যাপক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না । এই কারণে নৈয়াগ্নিকেরা 
“অনুৃকুল-বেদনীয়ং সুখং”, যে বেদনা আমাদের অনুকূল তাহাই সখ এবং 
*প্রতিকৃল-বেদনীয়ং ছুঃখং*-_যে বেদনা আমাণের প্রতিকূল তাহাই ছুঃখ, এইরূপ 
ব্যাখ্যা দিয়! স্থখ ও ছুঃখ উভয়ই একপ্রকার বেদনা! বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
এই বেদনা মূলতঃ অর্থাৎ জন্ম হইতেই সিদ্ধ এবং অন্ুতবগম্য হওয়া প্রযুক্ত, 
নৈয়ায়িকদিগের এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা স্ুখছুঃখের কোন স্থন্দরতর লক্ষণ বলা 
যাইতে পারে না। এই বেদনারূপ সখহুঃখ, কেবল মন্ুষ্যের ব্যাপারা'দিতেই 
সমুভূত হয়। ইহা বল! ঠিক নহে; কারণ, কখন কখন দেবতাদের কোপ-প্রযুক্ত ও 
কঠিন রোগ উৎপন্ন হইবার ফলে মনুষ্যকে ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাই, 
বেদান্তগ্রন্থাদিতে সাধারণত, আধিদৈবিক, আধতভৌতিক ও আধ্যাত্মিক-_. 
স্থখহুঃখের এই তিন ভেদ কর! হইয়াছে । তন্মধ্যে, দেবতার প্রসাদে বা কোপে 
ষে নুখছঃখ অনুভূত হয় তাহাকে “আধিদৈবিক” এই সংজ্ঞ! দেওয়া হয়; বাহ 
জগতের পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতাত্মক পদার্থ মন্থুষ্যের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংবুক্ত 
হইলে শীতোাদিমূলক যে সুখছঃখ হয় তাহাকে “আধিভৌতিক” নাম দেওয়া 
হয়) এবং এই প্রকারের ৰাহা সংযোগ: ব্যতীত উৎপন্ন অন্য সমস্ত সুখহ্ঃখ 
“আধ্যাত্বিক” নামে অভিহিত হয়। , স্থথছঃখের এই বর্গীকরণ স্বীকার করিলে 
শরীরান্তভূতি বাতপিতাদি দোষের পরিণাম বিকৃত হইন্থা যে অরাদি ছুঃখ উৎপন্ন 
হয়, এবং উহাদের পরিণাম ঠিক্ থাকিলে শরীরপ্রকৃতির যে স্বাস্থ্য উৎপ্র হয়, 
তাহ! আধ্যাত্মিক সুখছূঃখের মধ্যে পরিগণিত হইয়। থাকে | কারথ, এরই ম্থখ- 
ছুখ পঞ্চভূতাত্মা শরীরাস্তভূতি হইলেও অর্থাৎ শারীরিক হইছলও, শরীরের 
বাহিরের পদার্থসংযোগে উহা৷ উৎপন্ন কইয়াছে, এ কথা সব সমস্থে ঘল। বাইতে 
পারে না; এবং সেই অন্য, বেদাস্তদৃর্তিতে আধ্যাত্মিক তুখছুঃখেরও পুনরায় 
কায়িক ও মানসিক. এইরূপ ভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়। কিন্ত এইগ্রকার 
সথখহৃঃধের কারিক ও মানসিক এই ছুই ভেদ করিলে, আবার আধিদৈঘিক ন্থুখ- 
ছুঃখকে গ্বতন্ত্র বলিয়। স্বীকার করিবা প্রশ্বোজন পাকে না। কারণ, দেবতার 
প্রসাদ কিংবা কোপে সমৃৎপন্ন স্ুখছঃথকেও, মন্ুষযর নিজের শরীরে কিংবা! 
মনে ভোগ করিতে হয়, ইহা ত স্পষ্টই দেখা বায়। তাই আমি এই গ্রন্থে বেদাস্ত- 
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গ্রন্থের পরিভাষ! অনুসারে হুখছুঃখের ত্রিবিধ বর্গীকরণ না করিয়! উহাদের বাহ বা 
কায়িক এবং আভ্যন্তর বা মানসিক এই ছুই বর্ণই কল্পনা করিয়াঃ প্রথম অর্থাৎ 
সর্বপ্রকার কারিক সুখছুঃখকে “আধিভৌতিক* এবং সমস্ত মানসিক স্ুখহঃখকে 
“আধ্যাত্মিক” এই নামে অভিহিত করিয়াছি। বেদাস্তগ্রশ্থের “আধিদৈবিক' 
বলিয়। স্বতন্ত্র তৃতীয় বর্গ আমি স্থাপন করি নাঁই। কারণ, আমার মতে ুখহুঃখের 

. শীস্বীয় বিচার করিবার পক্ষে এই দ্বিবিধ বর্গীকরণই অপেক্ষাকৃত অধিক সহজ । 
কুখছঃখের পরবর্তী বিচাপ্প পড়িবার লময়, ' বেদাস্তগ্রন্থের ও আমার পরিভাবার 
ভেষ্ব সর্বদাই মনে রাখ! আবশ্যক । 

স্থখছঃখ ছিবিধই স্বীকার কর, ব৷ ত্রিবিধই স্বীকার কর, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই 
ষে, ছুঃখ কেহই চাছে না। তাই সর্বপ্রকার ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করা এবং 
আত্যস্তিক ও নিত্য সুখ অর্জন করাই মন্থুষ্যের পুক্রধীর্থ, এইক্সপ বেদান্ত ও সাংখ্য 
এই ছুই শান্তেই উক্ত হইয়াছে (সাং, কা, ১) গী ৬, ২১, ২২)। এইরূপ 
আত্যস্তিক সুখই মন্ুষ্যের পরম সাধ্য স্থির হইলে পর, এই প্রশ্ন সহজেই মনে 
.আদে যে, অত্যন্ত সত্য ও নিত্য সুখ কাহাকে বলে, তাহা লাভ কর! সাধ্যায়ত্ত 
কি না, সাধ্যাকত্ত হইলে কিরূপে ও কখন্ লাভ হইতে পারে ইত্যাদি। এবং 
এই সকল বিষজ্বের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠে যে, 
নৈয়ারিকদিগের প্রদত্ত লক্ষণ অন্থসারে সখ ও ছুঃখ কি ছুই বিভিন্ন শ্বতন্ত্ 
বেদনা, অনুভূতি বা বস্ত্, অথবা "আলোক না হইলেই অন্ধকার” এই ন্যাক্স 
অনুসারে এই ছুই বেদনার মধ্যে একের অভাব হইলেই কি দ্বিতীয় সংজ্ঞার উপ- 
যোগ কর! হয়? ভর্ভুহরি বলিয়াছেন_-“তষ্ণায় ঠোট শুকাইয়া গেলে সেই দুঃখ 
নিবারণার্থ আমরা মি জল পান করি, ক্ষুধায় পীড়িত হইলে সুগ্রাস অন্ন খাইয় 
দেই ক্লেশ দূর করি, এবং কামবাসন। প্রদীপ্ত হইয়া ছূঃসহ হইলে স্ত্রীলঙ্গের বারা 
তাহা তৃপ্ত করি”; এই কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন-_ 

“প্রতীকাঁরো ব্যাধেঃ সুখমিতি বিপর্য্যস্যতি জনঃ।” 
কোন ব্যাধি বা! ছুঃখ হইলে, তাহার নিবারণ বা প্রতীকারকেই লোঁকে ভ্রম-: 
ক্রমে সপ্ন বলে। ছঃখনিবারণের অতিরিক্ত সুখ বলিয়া কোন ম্বতন্্ব পদার্থ 

. নীই। উক্ত সিদ্ধান্ত ম্থয্যের স্বার্থমূলক ব্যবহারসমূহের বিষয়েই যে কেবল 
থাটে, তাহা নহে। অন্যের উপকার করিবার সময়েও তাহার হঃখ দেখি 
আমাদের অস্তঞ্নে জাগ্রত কারুণ্যবৃত্তি আমাদের দুঃসহ হইয়া, থাকে, এবং 
সেই ছুসেহত্থের ক্লেশ দূর করিবার জন্যই আমর! পরোপকার করি,__ইহা *ষে 
'আনন্দগিরির মত, তাহা! পূর্ব প্রকরণে বলিয়াছি। এই পক্ষ শ্বীকার করিলে 
মহাভারতের অনুসরণে মানিতেত হয় যে,_-*. ॥ 

“তৃষ্ণার্থিগ্রগবং ছঃখং ছুঃখার্তিপ্রভবং স্কুখং।” 
“প্রথমে কোন-বিষয়ের তৃষ্ণা উৎপন্ন হইলে, সেই তৃষ্জার পীড়া! হইতে ছংখ 



এ গীতারহস্য অথব। কর্মমীঘোগশাস্্ী । 

হয়'এবং লেই হুঃখের পীড়। হইতে পুনরায় সুখ উদ্ভুত হয় (শাং, ২৫, ২২; 
১৭৪. ১৯)। সংক্ষেপে এই মার্গেরউক্তি এই যে, মন্ষ্যের মনে প্রথমত কোন 
আশা, বাসনা বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া! তাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইলে পর, 
উক্ত হুঃখের নিবারণ সুখ ; সুখ বলিয়। স্বতন্ত্র পূথক কোন বস্ত নাই । অধিক 
কি, এই মের লোকের! এই ত্বন্ুমানও বাহির করিয়াছেন যে, মনুষ্যের সাংসা' 

*রিক সমস্ত প্রবৃত্তি বাসনাত্মক ও তৃষ্ণাত্বক 7 যে পধ্যন্ত সমস্ত সাংসারিক কর্মের 
ত্যাগ করা না যায়, সে পধ্যন্ত বাঁসনা বা তৃষণ সম্পূর্ণরূপে নির্শুল হয় না) তৃষঠার 

* সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ব্যতীত, সত্য ও নিত্য সুখ লাঁভ হইতে পারে না। বুহদারণ্যকে 
(বু, ৪, ৪. ২২$ বেস্থ ৩. ৪, ১৫) বিকল্পভাবে এবং জাবালসন্ন্যাসাদি উপনিষদে 
মুখ্যভাবে এই মাগই প্রতিপাদদিত হইয়াছে; সেইরূপ অষ্টাবক্রগীতাতে (৯৮৪) 
১৪. ৩.৮) এবং অবধৃতর্গীতাতে (৩. ৪৬) ইহারই অনুবাদ করা হইয়াছে। এই 
মার্গের চরম সিন্ধান্ত এই যে, ষে ব্যক্তি আত্যস্তিক সুখ বা মোক্ষ লাভ করিতে 
চাহে, তাহার পক্ষে হত শীঘ্র সম্ভব সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন কর! 
আবশ্যক। স্থৃতিগ্রস্থসমূহে বর্ণিত এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য: কর্তৃক কলিষুগে স্থাপিত 
শ্রোত স্রার্ত কর্ম্ম-সম্্যাসমার্গ এই তত্বের উপরেই দীড়াইয়া আছে। সত্য; সুখ 
বলগিয়। যদি কোন স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকে, বাহা কিছু আছে তাহ! বদি শুধু ছুঃখই 

: হুম এবং তাহাও তৃষ্ণামূলক হয়, তাহা হইলে এই তৃষ্ণা্দিরই বিকার প্রথমত 
সমূলে উৎপাঁটিত করিয়া ফেলিলে স্বার্থের ও পরার্থের সমস্ত কচ্কচি আপনিই 
বিলুপ্ত হইবে, এবং মনের মূল সান্যাবস্থা ও শাস্তি থাকিয়! ধাইবে। এই অভি- 
প্রায়েই মহাভারতে শান্তিপর্বের অন্তর্গত পিঙ্গলগীতায় এবং মঞ্ষিগীতাতেও উক্ত 
হইয়াছে যে,_-. 

ঘচ্চ কামনখং তোকে নচ্চ দিব্াং মহত ভ্খুম্। 
তৃধগক্ষয়সথস্যেতে নারতঃ ষোড়শীং কলাম্॥ 

*হহলেকে কাম অর্থাৎ বাসনার তৃষ্টিতে যে সুখ হয় এবং স্বর্গের থে মহৎ সুখ-- 
এই ছুই সুখের যোগ্যতা, তৃষ্যাক্গরজনিত সুখের ষোল কলারও সমান নহে” 
(শাং, ১৭৪. ৪৮7 ১৭৭. ৪৯)। পরে জৈন ও বোদ্ধধর্ম্মে বৈদিক সন্ন্যাস 
মার্গেরই অনুকরণ কর! হুইয়াছে। তাই, এই ছই ধর্শের গ্রস্থসমূহে তৃষ্ণা 
ঢষ্পরিথাম ও ত্যাজ্যতা উপরি-উক্ত বচনের অনুরূপ এবং স্থানে স্থান একটু বেশী 
কারয়। বর্ণিত হইয়াছে (উদাহরণার্থ, ধর্শাপদের অন্তভূতি ভষণধর্গ দেখ)। 
€তিববতদেশগ্ব বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থদিতে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, মহাভারতের উক্ত 
শ্লোর, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর গৌতম বুদ্ধের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে । * 

সিডি 
ডি 

পতিত সপ প্সস্পপ প পাকবত শজ শি সস পা | ও পপ সী জা পি ০৯ আপা ভাসা পপ সত (৭ € শশী ০ 
শিস সরে স্পা | পিসি পাশ 

*. [২0০111113 47/6 0/ 49121 1৯, 88. উদাণ নামক গালি গ্রন্থে (২, ২) 
এই কৌকটি জাছে। কিন্তু উহাতে এনপ বলা হয় নাই খে, বুদ্ন্থ প্রাপ্ত হইব।র সদর, বুদ্ধের মুখ 



হখছুঃখাঁববেক | ১৩১ 

উপরি-উক্ত তৃষ্ণার ছুষ্পরিণাঁদ ভগবদগীতায় স্বীরুত হয় নাই এরূপ নহে। 
তথাপি উহার নিবারণার্থ সমস্ত কমন ত্যাগ খরা উচিত নহে, গীতার এইরপ 

, সিদ্ধান্ত হওয়ায়, ঝুখছুঃখের উক্ত উপপত্তি সম্বন্ধে একটু সুস্্র বিচার করা 
আবশ্যক। ধগদি গুঃখের নিবারণ হইতেই সমস্ত সুখ উৎপন্ন হয়, সন্গ্যাস- 
মার্মের এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া! মানা যাইতে পারে না। একবার 
অগ্গনুত (দৃষ্ট শ্রুত প্রস্থুতি) কোন বন্ত পুনর্ধার চাঁহিলেই তাহাকে “কাম” 
'বাসন।” বা “ইচ্ছা” বলা ইয়া থাকে | ঈপ্চিত বন্ধ শীপ্ব না পাইলে ছুঃখ হয়; 
এবং এই ইচ্ছা! আরও তীব্র হইতে পাফিলে, কিংবা প্রাপ্ত জখ পুর্ণ মাত্রায় না 
হওয়ায় উহার আকাঙ্ষা ক্রমেই বাড়িতে থাকিলে সেই ইচ্ছাকে ভূষগ নাম 
দেওয়া হয়। কিন্তুকেবল ইচ্ছা' এইরূপে তৃষ্ঠার হ্বদ্ুগ প্রাপ্ত হইবার পূর্বে 
বদি সেই ইচ্ছা! পুর্ণ হয়, তবে তজ্জনিত সুখ তৃষ্ণাদুঃগের ক্ষয় হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, একথ। আমি বলিতে পারি না। উদাহরণ যথা--প্রতিদিন আহার 
বথা সময়ে প্রাপ্ত হইলে, আহারের পুর্বে ছঃখই হইয়! থাকে এরূপ আমাদের 
অনুভব হয় না। সময়মত-আহার না মিলিলে প্রাণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হইবে, নচেৎ 
হইবে না। 'ভাল; নদি স্বীকার করা বায় যে, ভৃষ॥ ও ইচ্ছা একই অর্থবাচক শব্দ, 
তাহা হইলেও সমস্ত সুখই তৃষ্টামূলক, এ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মানা যাইতে 
পারে না। উদাহরণ যথা--এক ছোট ছেলের মুখে অকন্মাৎ মিছরীর এক 
টরক্রো দিলে তাহার বে সুখ হর, সে সুখ তাহার পুর্বতৃষণর ্ষমপ্রমুক্ত হই- 
রাছে, এরূপ বল যায় না। নেইন্ধপ, রাস্তায় চলিতে চলিতে কোন রমণীন়্ 
উদ্যান হইতে কোকিলের নধুর রাক কানে আমিলে এ কথা বলী যায় ন| যে, 
সেই মধুর ধ্বনি শোনা প্রযুক্ত দে সুখ, সেই সুখ আমি পুর্বেই ইচ্ছা কর্রিস্ 
বসিয়াছিলাম। এই কথ'ই ঠিক যে, সুষ্ঠথর ইচ্ছা না করিলেও এ সময়ে আমি 
স্থখ পাইয়াছিলাম। এই উদাহরণের প্রতি লঙ্গ্য করিলে এইবপ বলিতে 
হয় ঘে, সন্যাসমাঞ্গের আ্ববলঘ্িত সুখের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা ঠিক নহে এবং 
ইহাও বলিতে হয় যে, ইন্ট্রিয়সূহের ভাল-মন্দ পদার্থের উপভোগ . করিবাৰ 
ক্বাভাবিক শক্তি থাকাতে ইন্দ্রিরগণ যখন আপনাগন বাপার সম্পাদন করে, 
এবং যদি কোন সময়ে তাঁহাদের অনুকূল বা প্রতিকুল বিষয় প্রাপ্তি হয়, তখন 
গোড়ায় তৃষ্ণা বা ইচ্ছ। না থাঁকিলেও, আমাদের সথতুঃখের অনুভব হ্হয়া 
থাকে। এই" অভিগ্রায়েই, “মাত্রাম্পর্শের” দ্বারা. শীতোষ্াদির অনুভব ঘটিলে 
সুখহ্ঃখ হয়, গীতাতে এইন্ধপ কথিত হইয়াছে (গী, ২, ১৪)। হষ্টির' অন্তর্গত 
বাস পদার্থের সংজ্ঞা হইতেছে “নাত্রা” গীতার উক্ত পদের অর্থ এই যে, খন 

ইইতে এই প্লোক বাহির হইয়াছে। “ইহা হইতে এই শ্লোক সর্বপ্রথম যে বন্ধে মুখ হইতে বাহিয় 
হয় নাই তা হাস্পষ্ট উপুলব্ষি হয়। ৰ 



১৩২ গীতা রহস্য অথবা কর্মাযোগশাস্ত্রী 

ইন্দ্িয়াদির সহিত বাহ পদার্থের স্পর্শ অর্থাৎ সংযোগ হয় তখন সুখছ্ঃখের বেদন। 
উৎপন্ন হয়। কর্মযোগশাস্ত্বেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। কর্কশ আওয়াজ কানের কেন 
অপ্রিয় এবং জিহ্বার মধুর রস কেন প্রিয়, কিংবা পৃর্ণিমার জ্যোত্না নয়নের কেন 
আনন্দদায়ক মনে হয়, এ সকলের কারণ কেহই বলিতে পারে না। মধুর রস 
পাইলে জিহ্বা পরিতুষ্ট হয়, এইটুকুই আমরা জানি। ইহা হইতে উপলব্ধি 
হইতেছে ঘে, আধিভোতিক সুখের স্বরূপ কেবল ইন্দ্রিয়াধীন হওয়ায় অনেক সময় 
এই ইঙ্ছ্িয়ের ব্যাপার চালাইতে থাঁকিলেই নথ অনুভূত হয়, পরে তাহায়্ পত্ি- 
ণাম যাহাই হোক না কেন। উদাহরণ ষথা_-কখনো! কখনো এমন হস্ব যে, ফোন 
চিন্তা মনে আসিলে এ বিচারস্থচক শব্দ আপনিই মুখ দিয়া বাহির হয়। এই 
শব কাহাকে জানাইবার জন্য বাহির হয় না; উন্ট, কত সময় এই সকল 
স্বাভাবিক ব্যাপারে মনের গুপ্ত অভিপ্রায় বা মংলব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় 
ক্ষতি হইবারও সম্ভতাবন! হস্ন। ছোট ছেলেরা প্রথম চলিতে শিখিলে, সমস্ত দিন 
অকারণ ষে ইতস্তত থুরিয়৷ বেড়ায়, তাহার কারণ এই যে, চলন ক্রিগ্গাতেই 
সেই সময় তাহাদের আনন্দ বোধ হয় । তাই, ছুঃখের অভাবই সমস্ত সুখ এইরূপ 
না বলিয়া, “ইন্দ্রিয়স্যেন্ছিয়স্যার্থে রাগদ্েষৌ ব্যবস্থিতৌ” (গী, ৩ ৩৪) ইন্দ্রির- 
সমূহে ও তাহাদের শব্ম্পর্শাদি বিষয়সমূহে যে রাগ (প্রেম) ও ছ্থেষ থাকে, এই 
হুই প্রথম হইতেই “ব্যবস্থিত” অর্থাৎ স্বতন্্সিদ্ধ বলা হইয়াছে । এবং এখন আমা: 
দের দেখিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়সমূহের এই ব্যাপার কিরূপে আত্মার কল্যাগ- 
দাস্ুক হক কিংবা সে গুলিকে আত্মার কল্যাণদীয়ক করা যাইতে পারে। এই 
কারণে ভগবানের এই উপদেশ যে, ইন্দিয়্ ও মনের বৃত্তিসমুহকে একেবাদে 
বিনাশ করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগকে আমাদের আত্মার উপকারে আনি- 
বার জন্য আপনার অধীনে রাখিঝে, স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবে না) ভগবানের 
এই উপদেশ এবং তৃষ্! কিংবা তৃষ্ণারই ন্যায় অন্য সমস্ত লোবুভ্তিকে সমূলে 
উচ্ছেদ করা, এই ছয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রচ্চেদ। জগতের সমস্ত কর্তৃ 
ও পরাক্রম একেবারে উচ্ছিন্ন করিবে, গীতার তাহা তাৎপর্য্য নহে; বরং উহার 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ২৬) বলা হইয়াছে যে, কাধ্যকর্তীতে সমবুদ্ধির সহিত ধৃতি ও 
উৎসাহ ওগুণও থাক! আবশ্যক | এই বিষয়ে অধিক বিচার আলোচনা! পরে 
করিঘ। এখানে কেবল ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, “ম্খ”.ও “ছঃখ” ছুই ভিন্ন 
বৃত্তি, কিংবা! তন্মধ্যে এক্টি দ্বিতীয়টির অভাবমাত্র। এই বিষয়ে ভগবদগীতা'র 
অভিপ্রায় কি, তাহা উপস্লি-উক্ত আলোচন হইতে পাঠকের উপলদ্ধি হইয়াছে। 
ক্ষেত্র বন্তটি কি তাহা! বলিবার সমর স্থথ ও ছঃখের পৃথক্ পৃথক্ গণনা কলা 
হুইস্াছে (শগী, ১৩, ৬)। শুধু তাহা নহে, *ন্থুখ” সন্বগুণের লক্ষণ এবং “তৃষ্ণা” 
রূজগুণের লক্ষণ ( গী, ১৪. ৬, ৭), ইহাও*উক্ত হইক্সাছে); এবং সব্্গুণ ও 
রজোপ্ুণ ছুই গৃথক্.পৃথক্। এই অনুসারেও. ভগবদগীতার এইমত স্প$ জান 
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বাইতেছে ঘে, সুখ ও ছুঃখ উভয়ে পরম্পরের প্রতিধোগী এবং ছুই পৃথক্ পৃথক 
বৃত্তি। অষ্টাদশ অধ্যায়ে “কোন কর্ম ছঃখজনক বলিয়া! ত্যাগ করিলে ত্যাগের 

ফল লাভ হয় না, কিন্তু এই প্রকার ত্যাগ র্রাজ্মসিক উত্ত হয়” (গী ১৮৮) 
এইরূপে বে রাজসিক ত্যাগের ন্যুনতা৷ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাঁও প্লমস্ত সুখই 
তৃষ্যাক্ষদ্বমূলক”, এই সিদ্ধান্তের ৰিরুদ্ধ। 

সমস্ত*স্থথ তৃষণাক্ষয়রূপ কিংবা ছঃখ-অভাবরূপ নে এবং সুখ ও ছুংখ ছুই 
স্বতন্ব বস্ত স্বীকার করলেও এই দুই বেদনা পরম্পর্বিরুদ্ধ বা প্রতিযোগী হওয়া 
প্রযুক্ত আর একটি প্ররপ্ন এই উঠে যে, বাহার ছুঃখের একটুও অন্ভভব নাই, সে 
স্ুথের মধুরতা উপলদ্ধি করিতে পারে কি ন7? কেহ কেহ বলেন যে, ছুঃখান্থৃতব 
না হইলে সখের মধুরত! উপলব্ধি করা যায় না। উল্টাপক্ষে, স্বর্সস্থ দেবতা- 
দিগের নিত্য সখের দৃষ্টান্ত দিয়া অন্য পণ্ডিতের এইকপ প্রতিপাদন করেন যে, 
স্থখের মধুরতা উপলব্ধি করিবার জন্য দুঃখের পূর্ববান্থভব অত্যাবশ্যক নছে। 
লবণাক্ত পদার্থের আম্বাদন না হইলেও যেমন মধু, গুড়, চিনি, আম, কলা! ইত্যাদি 
পদার্থের পৃথক পৃথক্ মিষ্টত্ব অনুভব করা যায়, সেইরূপ স্থুখেরও অনেক প্রকার, 
ভেদ থাকাব্র কারণে পূর্বদ্ঃখাম্থভব ব্যতীতও সব সময়েই ভিন্ন ভিন্ন সুথের 
--ষথ! তুলার গদির পর পালকের গদিতে বস! ব! পাল্কীর পর তাঙ্জামে চড়! 
ইত্যাদি সুখের পর্যায়ে বিরক্তি না জন্মিয়া--অনুভব হওয়া অপস্ভব নহে। 
কিন্ব এই জগতের ব্যবহার দেখিলে এই তর্ক নিরর৫খক বলিয়া বুঝ! যাইবে। 
পুরাণে দেবতভাদিগেরও সঙ্কটে পতিত হইবার অনেক উদাহরণ আছে; এবং 
পুণ্যাংশ চলিয়! গেলে ্বর্গসথখও কালান্তরে বিলুপ্ত হয়। অতএব হর্নৃথের দৃষ্টান্ত 
উপযোগী নছেঃ এবং উপযোগী হইলেও স্বর্ণের দৃষ্টান্ত আমাদের কি উপযোগী ? 
পবেত্যমেব সুখং স্বর্গে এই কথ৷ সত্য বলিখা স্বীকার করিলেও ইহার পরেই 
“সুথং হুঃখমিহোভয়ুস্* (মভা, শা, ১৯০, ১৪ )-_-এই সংসারে স্থখ ও ছুঃখ দুই 
মিশ্রিত হইয়! থাকে-_-ইহাঁও* কৰ্িত আছে। শ্রই কথা অন্থসরণ করিয়াই সমর্থ 
শ্রীরামঘাস ব্বামী বলিয়াছেন যে, ক্জথতে সর্বহথী কোন্ জন, বিচারিয়! দেখরে 
মন”। তা ছাড়ু দ্রৌপদী সত্যভামাকে উপদেশ দিয়াছেন যে ই 

“মুখং সুখেনেহ ন জ্বাতু লভ্যং হঃখেন সাধবী লভতে স্ুখানি । 
অর্থাৎ সুখের দ্বারা সুখ কখন মেলে ন; নথ পাইতে হইলে সাঁধবীকে কষ্ট সহা 
করিতে হয়” ( মতা, বন, ২৩৩. ৪)। ইহা! লোকের অনুভূতি অনুসারে সতা, 
এইকুপ বলিতে হয়। কারণ, জাম ঠোটেতে পড়িলে'ও মুখের ভিতর দিতে হয়, 
এবং সুখের ভিতর গেলেও তাহা কষ্ট করিয়া চিবাইতে হয় । অন্ততঃ এইটুকু 

*নির্ধিবাদ যে, ছুঃখের পৰ প্রাপ্ত ছুখের মিষ্টতা শ্রবং সকল সময়ে *বিষয়ভোগে 
নিষগ্ন বলজ্জির সুখের মিষ্টতা, এই ছর়্ের মধ্যে অনেরু পার্থক্য আছে। কারণ, নিত্য 
মথ্ল্ডাগে সখান্ড়র করিবার ইন্জ্রিয়শক্তি নন্দীভৃত হয়। কুধিত আছে যে,_* 
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*প্রায়েন শ্রীমতাঁং লোকে ভোক্ত,ং শক্তির্ন বিদ্যতে । 
কাষ্ঠান্যপি হি জীর্ধ্যন্তে দরিদ্রাণাং চ সর্বশঃ ॥” 

অর্থাৎ--শ্রীনস্তদিগের স্স্বা অন্ন সেবনেরও প্রাননগুশক্তি থাকে না এবং দন্ি- 
দ্রের কাষ্ঠও জীর্ণ হইয়া যাক্স--( মভা, শা, ২৮. ২৯)। তাই, ইহলোকের ব্য- 
হারের বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ছঃখ ব্যতীত স্থুখ সব সময়ে অনু- 
ভূত হয়, কি হয় না, এই প্রশ্নকে লইয়া বেশী রগড়ারগড়ি করায় কোন ফল 
নাই। “নুখস্যানস্তরং ভ্ঃখং ছুঃখস্যানন্তরং স্থুখম্” (বন, ২৬০" ৪৯ ) শা, ২৫.২৩) 
সুখের পরে ছুঃখ এবং ছুঃখের পরে সুখ লাগিম্নাই আছে। মহাকবি কালিদাসও 
মেঘদুতে ( মে, ১১৪ ) বর্ণনা করিয়াছেন-_- 

“কস্যৈকান্তং সুখমুপনতং ভ্রঃখমেকান্ততো৷ বা! । 
নীটৈর্ণচ্ছত্যুপরি চ দশ! চক্রনেমিব্রমেণ ॥৮ 

“কাহারই নিয়ত সুখের কিংবা নিয়ত দুঃখের অবস্থা হয় না। সুখদঃখের দশ! 
চক্রগতির ন্যায় একবার নীচের দিকে, একবার উপর দিকে হইয়! থাকে ।” এই 
ক্রম সর্বদাই চলিতে থাকে । এখন এই ত:খ আমাদের স্থথের মিষ্ঠত। বাড়াইবার 
জন্য উৎপন্ন হউক কিংব৷ প্রকৃতিজগতে তাহার হয়ত অন্য কোন উপযোগ 
থাকুক, উক্ত অন্ুভবসিদ্ধ ক্রমবিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। হা, একথ| 
কথনে। অনস্তব নহে যে, কেহ সর্বদাই বিষয়স্থখ উপভোগ করিবে, আর উহার 
ফলে তাহার প্রাণে বিরক্তি আসিবে না) কিন্তু এই কর্খ্ূমিতে (মৃত্ালোক 
ব সংসারে ) এ কথা অবশ্য অনম্ভব যে, দুঃখ সম্পূর্ণ ন্ট হইবে এবং সর্ধদ। 
স্থখেরই অনুভব হুইবে। 

যদি এ কথ! পিন্ধ হয় যে, সংলার নিছক সুখময় নহে, কিন্তু সুখত্রখাত্মক, 
তৰে এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্ন স্বতই মনে £উদয় হয় যে, সংসারে স্্খ অধিক বা দ্ঃথ 
অধিক? আধিভৌতিক শুখকেই ধাহার৷ গরম সাধ্য বলিয়া! মানেন সেই সকল 
পাশ্চাত্য পগ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে এই কণ| বলেন, যে, সংসারে সুখাপেক্ষ। 
যদি ঃখই অধিক হইত, তবে সংসারের গে।লযোগের মধ্যে ন1 থাকিয়া, সকলে 
না হৌক অধিকাংশ লোকই আত্মহত্যা করিত। কিন্তু যখন মনুষ্য নিজের 
জীবনে বিরক্ত হইয়াছে দেখ! যার না, তখন এই অন্ুমাঁন ঠিক বলিয়। ধর! যাইতে 
পারে যে, সংসারে দুঃখাপেক্ষ। স্থখভোগই অধিক হয়; এবং মানুষ সুখকেই 
পরম সাধ্য মনে করিয়া! ধর্মাধর্মের নির্ণরও সেই মাপকাঠীতে করিয়া! থাকে। 
«এখন উপরি-উক্ত মতকে ভাপরূপে পরীক্ষা করিলে বুঝ! যাইবে যে, প্রথানে 
ফংসারন্থখের সহিত আত্মহত্যার ঘে সন্বদ্ধ জুড়িয়। দেওয়া হইয়াছে, তাহা 
প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে সভ্য-নহে। এ কণ্॥ সত্য যে, কোন কোন প্রসঙ্গে 
কোঁন মনুষ্য সংসারে ক্লান্ত হইয়া! আত্মহত্যা করে; কিন্ত লোকে তাহা অণ্থবাদ 
বা পগলামির মধ্যে গণনা করে। ইহা হুইতে বুঝ! বার যে, সর্বসাধারণ 



হুখছুঃখবিবেক । ১৯৫-- 
গোষ্চগু আতহত্য! করা বা! না করার সহিত সংসার-মৃখের কোন সম্বন্ধ রাখে না, 
উহ্নাকে এক স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়! মনে করে। নুসত্য মন্তুষ্য যে অসভ্য সমাজকে 
অত্যন্ত কষ্টময় বলিয়া মনে করে, সেই অপভ্য মনুষ্যসমাজের বিবক়্ বিচার করিা 
দেথিলেও এই অন্মানই নিম্পন্ন হয়। প্রসিদ্ধ স্ছপ্টিশাস্্রজ্ঞ চার্লস ভার্বিন আপন 
প্রবাস-গ্রচ্থে, দক্ষিণ আমেরিকার অত্যন্ত দক্ষিণ প্রান্তে যেসব অসত্য লোক 
দেখিয়া আসিরাছিলেন সেই অসত্য লোকদ্দিগের বর্ণনা করিবার সময় এইরূপ 
লিখিতেছেন যে, এই অসত্য লোক-_পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই অত্যন্ত শীতের 
সময়েও বিনা বস্ত্ে উলঙ্গ অবস্থাতেই বেড়ায়; এবং ইহাদের নিকটে অন্নের 
সংগ্রহ না থাকিলে, কখনে! কখনো! তাহাদিগকে বিনা অন্নেই ক্ষুধার্ত হইয়! 
মরিতে হয়; তথাপি তাহাদিগের সন্ত[ন-সন্ততি বাড়িয়াই চপিক়্াছে! * এই 
অসভ্য মনুয্যও নিজের প্রাণ বিসর্জন করে না, কিন্তু ইহা! হইতে এবপ অনুমান 
কর কি ঠিক যে, তাহাদের সংসার বা জীবন সুখময় ? তাহারা আম্মহৃত্যা করে 
না, একথা ঠিক্.; কিন্তু তাহার কারণের বিষয়ে সুস্্রবিচার করিলে দেখা যাইবে 
ষে, সভ্য বা অসভ্য প্রত্যেক মনুষ্যই আমি পশু নহি, আমি মন্ুষ)” এই 
কথ।তেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে; এবং অন্য সমস্ত ভুখ অপেক্ষা মনুষ্য 

হওয়ারূপ সুখকে এত বেশী মহ্ত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে যে, এই সংসার 
ঘতই কষ্টময় হোক না কেন, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া মনুষ্যত্বের এই শ্রেষ্ঠ 
আনন্দ হারাইতে নে কখনই: প্রন্তত থাকে না। মনুষ্য কেন, পশুপক্ষীও 
আত্মহত্যা করে না। তাই তাহাদের সংসারও সুখময় তাহ! কি বলিতে 
পারি? তাৎপর্য্য এই ষে, মনুষ্য কিংব। পশ্ুপক্ষী আত্মহত্যা করে না, তাই 
বলিয়। তাহাদের সংসার সুখময় এইবপ ভ্রান্ত পিন্ধান্ত না করিয়া, সংসার যাহাই 
হউক, তাহার কোন অপেক্ষা না রাখিন্না নিছক অচেতনের সচেতনে পরিণত 
ইওয়াতেই অগ্কপম আনন্দ আছে, এবং তহার মধ্যে মনুষ্যত্বের আনন্দ সর্বা- 
প্রেক্ষ”শ্রেঠ, এই সিন্ধান্ত করাই ঠিকৃ। আমাদের শান্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন £-- 

* ভূতানাং প্রাপিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বুদ্ধিমতস্ নরাঃ শ্রেষ্ট। নরেষু ব্রাঙ্গণাঃ স্বতাঃ ॥ 

* ব্রাঙ্গণেধু চ বিদ্বাংসঃ বিদ্বৎস্থ কতবুদ্ধরঃ । 
ক্তবুদ্ধিযু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মষবািনঃ ॥ " . 

অর্থাৎ অচেতনদিগের মধ্যে সচেতন, সচেতনের মধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন জীব, বুদ্ধি- 
সম্পন্ন জীবদিগের মধ্যে মনুষ্য, মন্ব্োর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাঙ্গণের মধ্যে বিদ্বান, 
বিদ্বানের মধ্যে কৃতবুদ্ধি (০যাহার স্দংস্কত বুদ্ধি ), কৃতবুদ্ধির মধ্যে কর্তা এবং 
কঞ্জদেগের মধ্যে ব্রহ্গবাদী শ্রেষ্ট । এইরূপ, শ্নান্ত্রে বে ক্রমোচ্চপদবীর বর্ণসা* 
০ 
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১০৮ গীতারহস্য অথবা ক শ্মযোগশাস্ত্র। 

এই শ্লোকই মন্ুস্থতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মন, ২. ৯৪)। সুখসাধন 'বতই 
উপলব্ধি হউক ন! কেন, ইন্দরিয়ের লালসা! সতত বঞ্ধিতই হইতে থাকে £ তাই 
কেবল স্থথভোগের দ্বারা জুখেচ্ছা কখনই তৃপু হয় না, উহাকে প্রতিরুদ্ধ করি- 
বার জন্ত অন্ত কোন উপায় অবলম্বন আবশ্যক হয়, ইহাই হইল তাৎপর্যা । এই 
তত্ব আমার্দিগের ধর্মশান্তরসন্বন্ধীয়্ সকল গ্রস্থকারদিগের অভিমত হওয়ায়, সাহা- 

* দের প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের কাঁমোপভোগে সংষম অব- 
লম্বন করা আবশ্যক। বিষয়োপভোগই এই সংসারের পরম সাধ্য, এইরূপ 
বাহার! বলেন তাহীর! এই অনুভূত সিদ্ধান্তের প্রতি একটুও লক্ষ্য করিলেই 

০ তাহাদের মতের অসারত। সহজেই ' উপলব্ধি করিবেন। বৈদিক ধর্মের 
এই দিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্শেও স্বীকৃত; এবং যবযাতির পরিবর্তে মান্ধাত। নামক: 
পৌরাণিক রাজা মৃত্যুকালে বলিয়াছেন £₹-- | 

ন কহাপণবন্সেন তিত্তি কামেস্থ বিজতি ৷ 
অপি দ্িব্বে্ু কামেসু রতিং সে। নাধিগচ্ছতি ॥ 

“কার্ধাপণ নামক মোহরের বুষ্টি হইলেও কামের তৃপ্তি হয় না, এবং স্বর্গম্খ 
মিলিলেও কামী পুকষের কামের নিবৃত্তি হয় না” ইহা! ধশ্শপদ নামক বোদ্ধগ্রস্থে 
বর্ণিত হইয়াছে (১৮৬, ১৮৭ )। ইহা হইতে বলা যায় যে, বিষয়োপভোগন্থের 
পুর্ণতি। কখনই হয় না, তাই প্রত্যেক মনুষ্য মনে করে--”আমি ছুখীগ। মন্থ্য্য- 
মাত্রের এই অবস্থা লক্ষ্য করিলে মহাভারতে কথিত সিদ্ধান্তই ঠিক মনে হয় যে ১. 

সুখাদ বহুতরং ছুঃখং জীবিতে নান্তি সংশয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ "এই জীবনে অর্থাৎ এই সংসারে সুখ অপেক্ষা হুখই অধিক” (শা, 
২০৫. ৬ 7 ৩৩০, ১৬)। এই দিদ্ধান্ত সাধু তুকারাম এই প্রকারে বলিয়াছেন. 

“নুখপাহতা জবাপার্তে | ধ্ছুঃখ পর্বতাএবটে 0৮ 
“সুখ যব প্রম!ণ, ছুঃখ পর্বত প্রনাণ” (তুক|. গা, ২৯৮৮ )। উপনিষৎকারদিগেরও 
ইহাই সিদ্ধান্ত (মৈক্র্য, ১*২-৪)। গীতাতেও মন্কয্যের জন্ম অ-শাশ্বত ও “ছুঃখের 
ঘর” এবং এই সংসার অনিত্য ও “সুখহীন” (গী, ৮* ১৫) ৯৩৩) কথিত 
হইয়াছে । জর্খন পণ্ডিত শোঁপেন্হৌয়েরেরও এই মত, এবং তাহা সপ্রমাণ করি- 
বার অন্ত তিনি এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত যোজনা করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, মন্থু 
ফ্যের সনস্ত সুখেচ্ছার মধ্যে যত সুখের ইচ্ছ৷ সফল হয় সেই পরিমাণে আমর! 
তাহাকে সুখী মনে করি; এবং স্ুখোপভোগ স্খেচ্ছা অপেক্ষা কম হইলে সেই 
মনুষ্যকে সেই পরিমাণে ী যলি। ইহা গণিতের রীতিতে দেখাইতে হইলে, . 
হাপ সত সুখেচ্ছার দ্বার ভাগ করিয়া! ভগ্মীংরূঞ্পে এইন্প লিখিতে হয. 

কথা দুখে । কিন্তু এই ভগ্নাংশের এই একটু বিশেষত্ব যে, তাহার 
'বিভাজিক অর্থাৎ সুথেচ্ছা তাহার বিভাজ্য অপেক্ষা অর্থাৎ সুখোপভোগ অপেক্ষা 



স্বখছঃখববেক। ১০৯ 

বরা'ধরই অধিক পরিমাণে বাড়িতে থাকে ৷ হদি এই ভগ্নাংশ প্রথমে ২. হয়” এবং 
পরে উহার বিভাজ্য ১ হইতে ৩ হয়, তবে উহ্বার বিতাঁজক ২ হইতে ১* হইবে--. 
অর্থাৎ এ ভগ্নাংশ ৩ হইয় যায়। তাৎপর্য্য এই যে, যদি বিভাজ্য তিন গুণ বৃদ্ধি হয়, 
তবে বিতাজক পীচগুণ বাড়িয়! যাপ়। তাহার কল এই যে, এ ভগ্লাংশ পূর্ণতার 
দিকে ্ যাইস্বা অধিকাধিক অপূর্ণতার দিকেই চলিয়া যায়। অতএব মমুষ্যের 
পুর্ণ সুখ আশা করা! বৃথা । "প্রাচীনকালে সুখ কি পরিমাণ ছিল তাহার বিচার 
করিবার সমন্ন এই ভগ্নাংশের বিতাজ্যের প্রতি আমরা পুর্ণ লক্ষ্য রাখি, কিস্তু 
বিভাজ্য অংশ অপেক্ষা বিভাজক যে বেশী বাড়িয়া গিয়াছে সেদিকে আমর! 
লক্ষ্য করি না। কিন্তু যখন সুখহঃখের মাত্রারই নির্ণয় করিতে হইবে, তখন 
কোন কালের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ইহাই দেখিতে হইৰে যে, উক্ত ভগ্মাং- 
পের বিভাজ্য ও বিভাঙ্জক গ্রই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিক্পপ। আবার ইহা 
ষ্পষ্টই উপল হইবে যে, এই অপুর্ণাঙ্ক কখনই পুর্ণ হইতে পারে না। “নজাতু 
কামঃ কামানা এই মন্ছুবচনের (২, ৯৪) অর্থই এই । স্থখছুঃখ মাপিবার 
উষ্ণতামাপক বন্ত্রের মত কোন নিশ্চিত সাধন না! থাকায়, গণিতের পদ্ধতি অন্ু- 
সারে এইরূপ শখছুঃখের তারতম্য-বিন্তাস অনেকের পছন্দ না হওয়া সম্ভব! 
কিন্ত এই যুক্তিবাদ হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সংসারে মনুষোর সুখ অধিক 

' ইহা প্রমাণ কৰিবারও কোন নিশ্চিত উপায় নাই। এই আপত্তি উভয়পক্ষের 
নিকটেই সমান, তাই উক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অর্থাৎ জুখোপভোগ অপেক্ষা 
স্থথেচ্ছার অসংঘত বুদ্ধি হয় এই যে সিদ্ধান্ত, এই পিদ্ধান্তের পক্ষে উহ! কোনও 
ৰাধ৷ আনিতে পারে না। ধর্্গ্রস্থসমূহে এবং জগতের ইতিহাসে এই ইতিহাসের 
পোষক অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় । স্পেন দেশে যখন মুসলমান রাজ্য ছিল 
£সই সময় তৃতীয় আবছুল রহমান * নামক তত্রস্থ এক ন্তারপরায়ণ ও পরাক্রমী; 
সম্রাট; নিল্ের দিনগুলি কেমন কাটিতেছে তাহার রোজনাম্চ। রাখিতেন এবং 
সেই রোজনাম্ডা অনুসারে, . তাহার রাজত্বের ৫* বৎসরের মধ্যে ১৪ দিন মাত্র 
পুর্ণ স্থে কাটিয়্াছে তিনি দেখিতে পাইলেন, এইক্সপ মুসলমান ইতিহাসে কথিত. 
হইয়াছে । একজন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জগতে, বিশেষতঃ যুরোপ- 
খণ্ডে, প্রাচীন ও অর্বাচীন তত্বজ্ঞানীদের মত আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে. 
তাহাদের প্রায় অর্জেক “সংসার সুখময়” প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং অপর অর্ধেক 
“সংসার ছংখময়* প্রতিপাদন করিয়াছেন । অর্থাৎ সংসারকে সুখময় ও হঃখময় 
প্রতিপাদনকারীর সংখ্যা প্রায় সমাঁন।+ এই সংখ্যার উপর হিন্দু ততবজ্ঞানীর মতের 
ভার চাপাইলে, তৌল- কোনদিকে ঝুঁকিবে তাহ! আর বলিতে হইবে না। ২. 
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১১০ গীতারহস্য- অথবা কর্দযোগশাস্ত্র ৷ 

সাংসারিক সুখহ্ঃখের উপরি-উক্ত বিচার শুনিয়া কোন সঙ্যানমার্গী ব্যক্তি 
এইরপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, পস্থুখ বাস্তবিক পদার্থ ন! হওয়ার তৃষ্ণাত্বক 
সমস্ত কর্ণ না ছাঁড়িলে শাস্তি নাই, এই কথা তুমি স্বীকার ন৷ করিলেও, তোমার 
কথা অন্ধসারেই ভূষণ হইতে অসস্তোষ এবং অসস্তোৌষ হইতে পরে ছঃখ হয়? 
তাহ! হইলে নিদেন এই অসস্তোষ দুর করিবার জন্য মনুষ্য, নিজের সমস্ত তৃষ্ 
এবং তৃষ্ণার সহিত সাংসারিক সমস্ত কর্ধ--তাহা পরোপকারের জন্যই 
হৌক বা স্বার্থের জন্যই হৌক-_-ত্যাগ করিয়া সর্বদাই সন্তষ্ট থাকিবে এইরূপ 
বলিতে বাধ! কি? মহাভারতেও আছে--"অসস্তোবস্য নান্ত্যস্তত্ততিত্ত পরমং 
স্থখম্” অসন্তোষের অন্ত নাই, সম্তোষই পরম সুখ (মভাঃ বন, ২১৫. ২২)। 
জৈন ও বৌদ্ধধর্থের ভিত্তিও এই তব্ের উপর প্রতিষ্ঠিত) এবং পাশ্চাত্য দেশে 
শোপেনহৌর অর্বাচীন কালে এই মত প্রতিপাদন করিয়াছেন। * কিন্ত ইহার 
বিপরীতে এইকপ প্রশ্নও করা যাইতে পারে যে, জিহ্বা দ্বারা কখন কখন অপশব 
উচ্চারিত হয় বলিয়া জিহবার সহিত সমন্ত সন্বন্ধ উচ্ছেদ করিতে হইবে কি? অগির 
ঘ্বারা কথন কখন গৃহদাহ হয় বলিয়া কি সমস্ত অপ্রিকে বিসর্জন দিয়া লোকে 
রীধাবাড়াও ছাড়িয়া দিয়াছে? অগ্নির কথা কি, বিছাৎশক্তিকেও যোগ্য 
সীমার মধ্যে রাখিয়া আমরা! যেমন তাহাকে নিত্য কাজে খাটাইয়া লই, সেইরূপ 
তৃষ্! কিংবা অসস্তোষেরও স্থবাবস্থিত কোন সীম! বাঁধিয়া দেওয়! অসম্ভব নহে। 
হাঁ, অসস্তোষ যদি সর্বাংশে ও সর্বপ্রসঙ্গে হানিজনক হয় তবে সে স্বতন্ত্র কথা । 
কিস্ত বিচারাস্তে তাহা দেখা যায় না। অসন্তোষ অর্থে নিছক আকাজ্ষা বা 
হাহুতাশ:নহে। এই অসন্তোষ শান্ত্রকারেরাও গঠিত বলিয়া! হ্বীকার করিয়াছেন । 
কিস্ত অমোদের বর্তমান অবস্থাতে কেবলই আক্ষেপ করিতে না! থাকিস! শাস্ত ও 
সমচিত্ততার সহিত ষথাশক্তি প্র অবস্থবর উত্তরোত্তর সংশোধন্ব করিয়! বথাসাধ্ঠ 
উহাকে উত্তম অবস্থায় পরিণত করিবার যে ইচ্ছ! সেই ইচ্ছার মৃূলভূত যে' অস- 
স্তোষ তাহা গহিত বলিক্া কখন স্বীকার কর! বাইতে পারে নাণ চাতুর্বর্যের 
বন্ধনে আবদ্ধ সমাজে ব্রাহ্মণ বদি জানের, ক্ষত্রিয় বদি শশ্বর্যের চস 
ধনধান্যের এই প্রকার ইচ্ছা! বা বাসন! ছাড়িয়! দেয়: তাহা হইলে সমাজ যে 
শীঘ্রই অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এ কথা আর বলিতে হইবে না। এই অভিপ্রায় 
মনেতে আনিয়া ব্যাস বুধিঠিরকে বলিয়াছেন যে, প্যক্ঞো বিদ্যা 'সমুখানমসস্তোষঃ 
শ্রিযং. প্রতি” (শাং ২৩. ৯) অর্থাৎ “্যজ্র, বিদ্যা, উদ্যোগ ও এরশবয্য বিষয়ে 
'অসন্তোষই ক্ষত্রিয়ের গুণ” | * সেইরূপ বিহলও জাপন পুেকে উপদেশ করিবার 
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হৃখছুঃখবিবেক । ১১১ 

সময় বলিয়াছিলেন যে, "সন্তোষ! ধৈ শ্রিয়ং হস্তি” ( মভা, উ, ১৩২. ৩৩) অর্থাৎ 
সন্তোষে এরশ্য্য নাশ হয়। অন্য এক প্রসঙ্গে ইহাও বল! হইয়াছে যে, “অসস্ভোষঃ 
শ্রিয়ো মূলং” ( মতা, সভা, ৫৫.১১)। * ব্রাঙ্গণধর্মে সন্ভোষকে গুণ বল! 

হইয়াছে; তথাপি তাহার অর্থ চাতুর্কধ্যধর্মীন্ুসারে দ্রব্যবিষয়ে কিংবা! এঁহিক 
শ্বর্্যসন্বদ্ধে সপ্তোষ ইহাই 'অভিপ্রেত। আমি যেটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি 
তাহাতেই আমি সন্ত এইরূপ যদি কোন ব্রাহ্মণ বলে, তাহা হইলে সে নিজেরই 
সর্বনাশ করিবে। সেইরূপ বৈশ্য কিংবা শুদ্র আপন আপন ধর্মান্ুসারে যাহা! 

' গাইয়াছে তাহাতেই যদি সন্ত্ট থাকে, তাহারও প্ররূপ দশা হইবে। সারাংশ, 
অসস্তোষই কল ভাবী উৎকর্ষ, প্রযত্ব, পশ্বর্ধ্য এবং মোক্ষেরও বীজ। এই 
অসস্ভোষ যদি আমরা সমুলে বিনষ্ট করি, তাহা হইলে ইহলোকে ও পরলোকে 
আমাদের ছুর্গতি হইবে, ইহা আমাদের প্রত্যেকের সর্বদাই মনে রাখা আব- 
শ্যক। ভগবদূগীতাতেও শ্রীক্ষষ্ের উপদেশ গুনিবার সময় অঞ্জুন বলিয়াছেন যে, 

' প্ভূয়ঃ কথর় তৃপ্তিত্হি শৃখতো নান্তি মেহমৃতম্* (গী, ১০, ১৮), অর্থাৎ “তোমার 
অমৃতবাণী শুনিয়া! আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অতএব তোমার বিভৃতির কথা পুনঃ 
পুনঃ আমাকে বল”। এই কথা অজ্জুন বলিলে পর ভগবান আবার স্বীয় বিভূতির 
কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি এরূপ উপদেশ করেন নাই যে, প্তুমি আপন 
ইচ্ছ! সম্বরণ কর, অতৃপ্তি বা.অসন্তোষ ভাল নহে” । ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, 

" ভাল কিংবা কল্যাপকর বিষয় সম্বন্ধে উচিত অসম্তোষ হওয়া! তগবানেরও 
“অভীষ্ট । “্যশসি চাতিরুচি্বযসনং শ্রুতৌ” অর্থাৎ অভিরুূচি হুওয়! চাই--যশের 
অভিরুচি, ব্যসন হওয়া! চাই-_বিদ্যার ব্যসন; তাহা! গহিত নহে। ভর্তৃ 
হরিও এক শ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন। কামক্রোধাদির বিকারের মতো! 
অসস্তোষকেও অসংবত হইতে দেওয়! ঠিক নহে। অসংঘত হইলে তাহা সর্বন্ব 
ন্বাশ করিবে নিঃসন্দেহ। এই হেতু কেবল বিষয়ভোগের জন্য তৃষ্ণার উপর 
তৃষ্ণ। কিংবা আশার উপর আশা! চাপাইয়! এঁহিক সুখের পশ্চাতে সর্বদা! ছুটিয়! 
চলে যে ব্যক্তি; তাহার সম্পদকে গীতার যোড়শ অধ্যায়ে "আন্রী সম্পৎ* বলা 
হইয়াছে। এইরূপ অসংঘত লালসার দরুণ মানবমনের সাত্বিক বৃত্তির উচ্ছেদ 
হইয়! মনুষ্য শুধু যে অধোগতি প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, ভৃষ্ণারও পূর্ণ তৃপ্তি অসম্ভব 
হওয়ায় বীমোপভোগ-বাসন। অধিকাধিক বাড়িয়া! গরিয়। তাহাতেই শেষে মনগষ্যের 
বিনাশ হয়। কিন্তু উল্টাঁ পক্ষে, ভূষণ ও অসস্তোষের এই ছুষ্পরিণাম পরিহার 
করিবার জন্য সর্বপ্রকার ভৃষণার সঙ্গে সমণ্ত কর্ণ একেবারে ত্যাগ করাও 
সাত্বিক নার্গ নহে। উপরি-উক্ত কথ! অনুসারে,* তৃষ্ণ1 বা অসন্ভোষই ভাবী 
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উৎকর্ধের বীজ; তাই চোরের তয়ে নির্দোষকে মারিবার প্রবত্ধ না করিয়। কোন্ 
তৃষ্ণ1 হইতে হা অসন্তোষ হইতে হুঃখ ছয়, তাহার এশঠিক বিচার করিয়৷ সেই 
ছংখজনক আশা, তৃষ্ণা! বা অসন্তোষ ত্যাগ করাই উচিত মার্শ স্বীকার করিতে 
কইৰে। তাহাঁক জন্য সমব্ত কর্মত্যাগ করিবার কোন কান্ণ নাই। 'ছুঃখজনক 
আশ] “ছাড়িয়! দিয়! দ্বধন্মানুসারে কর্ম করিবাক্প এই যে যুক্তি বা কৌশল», 
তাহাকেই “যোগ” বা “কর্মযোগ” বলে (গী, ২. €* )) এবং. তাহাই গীতার 
সুখ্যরূপে প্রতিপাদ্য হওয়ায় গীতাতে কোন্ প্রকারের আশ! ছুঃখজনক বলিয়া 
স্থিরীরূত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে এইখানে আরও কিছু বিচার-আলোচনা করিব। 

মনুষ্য কাপে শোনে, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করে, চোখে দেখে, জিহ্বার দ্বারা 
আস্বাদন করে ও নাকের দ্বার। আদ্্রাণ করে। ইন্দ্রির়সমূহের এই ব্যাপার স্বাভাবিক 
বৃত্তির ষেক্ধূপ অনুকূল ব! প্রতিকূল হুন্ব, সেই অনুসারে মনুষ্যের সুখ ব৷ ছু'খ-হইয় 
খাকে। স্ুখহঃখের ৰস্ত-শ্বরূপের এই লক্ষণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্তু স্থ- 
দুঃখের বিচার কেবল এই ব্যাখ্যাতেই সম্পূর্ণ হয় না। আধিভৌতিক নুখহঃখ 
উৎপন্ন হইবার পক্ষে ইন্দ্রির়গণের সহিত বাহ্য পদ্দার্থের সংযোগ প্রথমে নিতান্ত 
আবশ্যক হইলেও, সুখদুঃখের অন্কভব মন্থুষ্যের নিকট পরে কি প্রকারে আসিয়। 
থাকে, তাহার বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে ধে, ইন্্ি়সমূহের স্বাভাবিক-ব্যাপার- 
নিপ্পর এই স্থখছঃখ জানিবার কাজ অর্থাৎ নিজের জন্য তাহ শ্বীকার ব। অস্বী- 
কার করিবার কাজ পরিশেষে প্রত্যেক মচুয্যকে নিজের মনের দ্বারাই করিতে 
হয়? মহাভারতে উক্ত হুইয়াছে যে, “চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মন্দ! ন তু চক্ষুষা*__ 
দেখিবার কাজ কেবল চোখের দ্বারা হয় ন1,. তাহাতে মনের সাহায্য নিতাস্তই 
আবশ্যক হয় ( মভা, শা, ৩১১. ১৭), এবং সেই মন বদি ব্যাকুল থাকে, তবে 
চোখে দেখিলেও, না দেখিবার মতো! হইঙ্সা থাকে । বুৃহদারণ্যক-উপনিষদেও 
€ ১. ৫. ৩) উক্ত দেখা বাক্স যে, ”আতম্ার মন অন্যদিকে থাকার দরুণ আমি 
দেখিতে পাই নাই ( অন্যত্রমন! অভূবং নাদর্শম) আমার মন অন্যত্র আছে বলিয়! 
আমি শুনিতে পাই নাই (অন্যব্রমন! অভূবং নাশ্রৌষম্ )”। ইহা হইতে আধি- 

সুখহঃখের অনুভব ঘটিবার পক্ষে কেবল ইন্দ্িয়গণই কারণ নহে, তাহার 
সঙ্গে মনেরও সাহায্য দরকার হয়-_ইহা! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ১? এবং আধ্যাত্মিক 
হৃখছঃখ তে! মানসিক হুইয়াই থাকে । এই সমস্ত হইতে দেখা! যার, সর্বপ্রকার 
সুথহ্ঃখাচুভূতি শেষে মনকেই অবলম্বন করিয়া! থাকে । এবং ইহা বদি সত্য হয়, 
তবে মনোনিগ্রহের দ্বারা গুখদুঃখানুভূতিরও নিগ্রহ অসাধ্য নহে, ইহা! হ্বতই 

, উপলব্ি.হইবে ।' ইহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিস মন্গ সুখহঃখের লক্ষণ, নৈয়ায়িক- 
দিগের লক্ষণ হইতে ভিন্নরূপে বলিয়াছেন। তিনি বলেদ-. 

সর্বং পরবশং, হুঃখং সর্বমাত্মরশং জুখম্। 
এতদ্ বিদ্যাৎ সনাসেন লক্ষণ সুখহ্ঃখয়োঃ ॥ 



সখছুইখবিবেক । ১১৩. 

অর্থাৎ বাহ কিছু পরহশ তাহাই ছঃখ, ধাহ! কিছু আপনার আয়ভ তাহাই সুখ-_ 
ইহাই সুখহ্ঃখের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ* (মন্ত ৪. ১৬০)। নৈয়াক্িকদিগের লক্ষপের 

'অন্তুতত্তি “বেদনা” শবে শারীরিক ও দানসিক উভগ্ বেদনারই সমাবেশ হন্স এবং 
শাহ! দ্বার সুখন্ঃখের ঘাহ্যবস্তন্বরূপও দেখান হয়) মনু স্ুখহ্ঃথের ফেবন 

আত্যন্তরিক অনুভূতির উপরেই বিশেষ লক্ষ্য রাঁখিয়াছেন। এইটুকুর প্রতি 
লক্ষ্য রাখিলে, ক্ুখহুঃখের উক্ত ছুই লক্ষণের মধ্যে কোনই বিরোধ থাকে লা ॥ 
ছখছঃখান্তূতির ইন্দ্রিয়াবলঘ্বিতা! এইরূপে বিলুপ্ত হইলে বলিতে হন্ন যে_- 

ছুঃখস্য ঘদ্দেতন্নানু চিন্তয়েত 1” 

অর্থৎ-_“হুঃখের চিন্তা মা! করাই হ্ঃখনিবারণের মহৌষধ” ( মা, শা, ২০৫. ২) 
এবং এই নীতি অনুসারে মনকে দৃঢ় করিয়া সত্যের জন্য ও ধর্মের জন্য 
আহ্লাদের সহিত অগ্নিকাঁষ্ভক্ষণের অনেক উদাহরণ ইতিহাসেও আছে । অতএব 
গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, যাহা কিছু করিবে, তাহা! মনোগিত্রপূর্ববক এবং 
তাহার ফলাশা ছাড়ির। ও সুখহ্ঃখ সম্বন্ধে সমবুদ্ধি বাখিয়! করিবে; এই ভাৰে 
কর্ন কদ্ধিতে থাকিলে আমাদের ক্ষর্্ম ছাড়িতেও হইবে ন৷ কিন্বা সই কর্ম 
হইতে আমাদের ছ:খরবূপ বাধাপ্রাপ্তির ভীতি বা সম্ভাবনা থাকিঘে না। 
ফলাশাত্যাগের অর্থ ইহা নহে যে, ফল লাভ হইলে তাহা ত্যাগ করিতে হইবেঃ 
“কিংবা সেই ফল কেহ কখনও ন! পান্ন এইরূপ ইচ্ছা করিবে। সেইপ্রকার 
ফলাশ! এবং কর্্দ করিৰার নিছক ইচ্ছা, আশা, হেতু, কিংবা ফলে অন্য 
কোন বিষয়ের যোজন! করা, উত্তয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ । কেবল 
হাত পা নাড়ানোর ইচ্ছা হওয়া, আর অমুককে ধরিবার জন্য কিংবা 
'অমুককে লাখি মারিবার জন্য হাত গা! লাড়াইবার ইচ্ছা হওয়া, উভয়ের .মধ্যে 
অনেক প্রতেদ। প্রথম ইচ্ছাটি কেবল কর্ম কর্সিবারই ইচ্ছ!, উহাতে অন্য 
কোন €হতু থাকে না) এবং এই ইচ্ছা চলিয়! গেলে সমস্ত কর্মই বন্ধ হয় । এই 
ইচ্ছার অতিরিক্ত প্রত্যেক যুজ্ুষ্যের এই জ্ঞানটি হওয়া চাই যে, প্রত্যেক কর্শের 
কোন-না-কোন পরিণাম ব৷ ফল অবশ্যই হইবে। জ্ঞান হওয়! চাই শুধু নহে» 
এই প্রকার ইচ্ছাও হওয়া চাই যে, অমুক ফলের জন্য অমুক প্রকার যোজন! 
করিয়া অমুক কর্ম করিতে হইবে? মতুব! তাহার লমন্ত ক্রিয়া পাগলের মতো! 
ন্র্ঘক হইবে । ,এই সমস্ত ইচ্ছা, হেতু বা যোজন পরিণামে হুঃখজনক হত 
না; এবং তাহা যে ছাড়িতে হইবে সে কথা গীতাও বলেন নাই। কিন্ত মনে. 
€রখে। ষে, ইহাকে ছাড়াইযা অনেক দূর অগ্রসর হইয় ধখন মন্গুষ্যের মনে এই ভাব' 
হয় ষে, “আমি যে কর্ম কদ্ষিতেছি আমার সেই কর্মের অমুক ফল অবশ্যই. 

. আমার'পাওয়ু উচিত অর্থাৎ যখন ওকম্মফলের প্প্রতি কর্তার বুদ্ধিতে মমত্বের 
এই আসক্তি, আকাজ্ষা, অভিমান; অভিনিবেশ বা আগ্রহ উৎপন্ন .হয় এবং 
অহা দ্বারা মন অধিক্কত হদ, এবং বখন বাঞিত ফল দিলিবারু পক্ষে বাধা উপস্থিত 
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হয়, তখনই ছুঃখপরম্পরার সুত্রপাত হয়। এই বাধা অনিবাধ্য বা দৈবক্কৃত 
হইলে গুধু নৈরাশ্য উপস্থিত হয়; কিন্ত উহা! মনুষ্যকৃত হইলে ক্রোধ ও ছে 
উৎপন্ন হুইয়া তাহার ফলে কুকর্শশ ঘটে এবং কুকর্ম্ের দ্বারা বিনাশ উপস্থিত 
হয়। কর্পরিণামের প্রতি যে মমত্বযুক্ত আসক্তি, উবার “ফলাশাঃ, সঙ্গ” 
“অহঙ্কার বুদ্ধি+ ও “কাম”, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে; এবং এখান হইতেই 
সাংসারিক হুঃখপরম্পরায় আরম্ত, ইহা! ব্যক্ত .করিবার জন্য গীতার দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে কথিত হুইয়াছে যে, বিষয়সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ 
হইতে মোহ এবং শেষে মন্ুষ্যের বিনাশও হইয়া! থাকে (গী* ২, ৬২১ ৬৩)। 
এক্ষণে ইহ! সিদ্ধ হইল যে, জড় জগতের অচেতন কর্ণ স্বয়ং হঃখের মূল কারণ 
নহে, কিন্তু মনুষ্য তাহাতে যে ফলাশা, কাম ব|৷ আসক্তি বা! ইচ্ছ। স্থাপন করে, 
তাহাই প্ররুত দুঃখের ঘুল । এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার সহজ উপায় এই 
বে, বিষয়ের ফলাশা, আসক্তি বাঁ কাম মনোনিগ্রহের দ্বারা ত্যাগ করিতে হইবে ১ 
সম্যাসমার্গে যাহা বলা হয়, তদনুসারে সমস্ত বিষয় ও কর্ম অথব! সর্বপ্রকারের 
ইচ্ছাই ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই । অতএব ফলাশ! ছাড়িয়া নিফাম ও নিঃসঙ্গ 
বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি ষথাপ্রাপ্ত বিষয়ের সেবা! করে, সেই ব্যক্তিই প্ররুত স্থিত প্রজ্ঞ ; 
ইহা! পরে গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী, ২. ৬৪)। জগতের কর্মব্যবহার 
কখনই বন্ধ হইতে পারে না। মনুষ্য এই জগতে থাকুক আর নাই থাকুক, 
প্রকৃতি নিজ গুণধর্শীনুসারে সততই নিজের কার্য করিতে থাকিবে । জড় 
প্রকৃতির ইহাতে স্ুখও নাই ছুঃখও নাই। মনুষ্য নিজের মহ্ত্বকে ব্যর্থ জানিয়। 
প্রকৃতির ব্যাপারে আসক্ত হওয়া প্রযুক্ত সুখছ্ঃখভাগী হইয়া পড়ে। বদিসে 
এই আসক্তিবুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ”গুণ। গুণেষু, বর্তন্তে”__প্রকৃতির গুণ 
ধন্মান্ুসারে সমন্ত ব্যাপার চলিতেছে: গী, ৩. ২৮) এইরূপ ভাবিয়া সমস্ত ব্যৰ- 
হার করে, তাহা৷ হইলে অসন্তোষ জন্য তাহার কোন.ছুঃখই হইতে পারে ন|। 
তাই প্রক্কৃতির ব্যাপার প্রকৃতি করিতেছেই ইহা বুঝিয়া তাহার জন্য সংসারকে 
ছঃথপ্রধান বলিয়া কাদিতে বসা কিংবা তাহ! ত্যাগ ফরিবারও ইচ্ছা করা! উচিত 
নয় । মহাভারতে (শাস্তি, ২৫, ২৬) ব্যাসদেব যুধিষঠিরকে এই উপদেশ 
দিয়াছেন যে, 

স্থখং বা যদি বা ছহখং প্রিয়ং বা যদি বাহশ্রিয়ম্। 
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হদয়েনাপরার্জদিতা ॥ 

অর্থাৎ--স্থখই হউক বা ছঃখই হউক, প্রিয়্ই হউক, ব৷ অপ্রিয্ই হউক, যখন 
বাহা প্রাপ্ত হইবে, অপরাজিতচিত্তে তাহার সেবা করিবে। সংসারে অনেক 
কর্তব্য দুঃখ সহিয়াও করিতে হয়--এই তত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে. :এই 
উপদেশের 'মহত্ব পূর্ণরূপে উপলদ্ধ হইবে । ভ্গ্াবাশীতাতে স্থিতপ্রজ্জের এই লক্ষণ 
উক্ত হইয়াছে যে, “ঘ; পর্বজানিন্নেহস্ত্ৎ প্রাপ্য গুভাগুভম্” (২:৫৭) 
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শর্থাৎ গত অথবা অস্তুভ প্রাপ্ত হইয়া! যে ব্যক্তি সর্বদা অনাসক্ত থাকিয়া তাহার 
অভিনন্দন বা দ্বেষ করে না সে-ই স্থিতপ্রজ্ত। আবার পঞ্চম অধ্যারে উত্ত হই- 

গ্লাছে যে, “ন গ্রহষ্জেৎ প্রিরং প্রাপ্য নোখিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিরমূণ (৫২০) সুখ 
পাইয়। উল্লামিত হইবে না, এবং ছঃখে মুহমানও হইবে না) এবং দ্বিতীয় অধ্যার্সে 
এই স্ুখছুঃখ নিষ্কাম বুদ্ধিতে ভোগ করিবার উপদেশ দেওয়। হইয়াছে (২, ১৪, 
১৫)। ভগবান এ্ীরুষ্চ এই উপদেশই বারন্বার পুমরুত্ত করিয়াছেন ( গী, ৫, ৯) 
১৩, ৯)। .বেদাস্তশান্ত্রের পরিভাষায় ইহাকে “সকল কর্মের ব্রহ্মাপণ করা” 
এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে; এবং ভঙ্জিমার্গে 'বঙ্ধার্পণের স্থলে গ্রিরুষ্থার্গণ, 
এই শব্দ সংযোজিত হইয়া থাকে? ইহাই সমস্ত গীতার সারতব্ব। 

কর্ম যে প্রকারেরই হউক না, উহ! করিবার ইচ্ছা ও উদ্যোগ ন! ছাড়িয়া 
এবং ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ষা না রাখিয়া (অর্থাৎ নিঃশঙ্গবুদ্ধিতে ) উহা! করিতে 
হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আদার ভবিষ্যতে পরিণাম্প্রাপ্ত সুখ-হখকে একই 
সমানভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রত্তত থাকিতে হইবে । এইভাবে কর্ম 
করিয়া গেলে অমর্ধ্যাদিত তৃষ্ণা ও জসন্তোষজনিত হষ্পরিণাম শুধু থে নিবা 
রিত হয় তাহা নহে, কিন্ত তৃষ্ণা বা অসস্তোষের সঙ্গে সঙ্গে কর্্টেরও নাশ করিলে 
জীবন ধ্বংস হইবার যে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারিত তাহাও আসিতে পারিবে 

' না; এবং আমার মনোবৃত্তি শুদ্ধ হুইয়া সর্কসৃতহিতপ্রদ হইয়! ধাইবে। ইহা 
'নির্বিরববাঁদ যে, এইরূপে ফলাশ! ছাড়িতে হইলেও বৈরাগ্যের দ্বার! ইন্দ্রিয়সমূহের 
ও মনের পূর্ণ নিরোধ করিতে হয়। কিন্তু মনে রেখে যে, ইন্দরি়সমৃহকে বশে 
রাখিয়া, স্বার্থের বদলে বৈরাগ্য ও নিষ্াম বুদ্ধি হইতেই লোকসংগ্রহার্থ তাহা 
দিগকে আপন আপন কর্ম করিতে দেওয়া এক কথা) এবং সঙ্নযাসমার্গ অনুসারে 
ইষ্জাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সমস্ত ইন্দ্িয়ব্যাপারকে অর্থাৎ সমস্ত কর্মকে 
আগ্রছের সহিত সমূলে নাশ করা! পৃথক্. কথা-_-এই ছয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল 
গ্রভেদ। গীতায় যে নৈত্াগ্য ও ইন্রিয়নিগ্রহের উপদেশ কর! হইয়াছে তাহা 
প্রথম প্রকারের, দ্বিতীয় প্রকারের নহে) এবং সেই অনুসারেই অন্গীতাতে . 
জনক-ব্রাঙ্গণ সংবাদে ( মভা, অশ্ব, ৩২. ১৭-২৩) জনক রাজা! ব্রাহ্মণের রূপধারী 
ধর্দকে এইরূপ বলিতেছেন যে-_ 

শৃণু বুদ্ধিং যাং জ্ঞাত সর্বত্র বিবয়ো মম। 
নাহ্মাত্মার্থমিচ্ছামি গন্ধান্ ্ রাণগতানপি ॥ 

খা এ গু 

নাহমাত্বার্থমিচ্ছামি মনো নিত্যং মনোহস্তরে | 
মনে! মে নির্জিতং তন্মাৎ বশে তিষ্ঠতি সর্বদা ॥ 

অর্থাৎ--“ধে (বৈরাগ্য ) বুদ্ধি মনে রাখিয়া সমস্ত বিষয়ের আমি সেবন করিয়া 
খাকি*তাহা তোমাকে.বলিতেছি, শোন। আমি নিজের জন্য গন্ধ আসাণ করি 
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মা ( চোখে আপনার জন্য দেখি না ইত্যাদি) এবং মনকেও আত্মার্থ অর্থাৎ 
আপন লাতের জন্য ব্যবহার করি না) অতএব আমার নাক (চোখ ইত্যাদি ) 
ও মনকে আমি জয় করিয়াছি, তাহারা আমার বশে আছে” ।” গীতারও বনের 
(গী. ৩. ৬, ৭) ইহাই তাৎপর্ধ্য যে, বে মনুষ্য কেবল হীন্্র়সসূহের কৃত্তিকে 
দমন করিয়। মনের দ্বারা বিষরসমূহের চিন্তা করিতে থাকে সে পুরো ভণ্ড, 
এবং যে ব্যক্তি মনোনিগ্রহের দ্বারা কাম্য বুদ্ধিকে জয় করিয়া সমস্ত মনোবৃত্তিকে 
লোকসংগ্রহার্থ আপন আপন কাজ করিতে দেয় সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । বাহৃজগত 
কিংবা ইন্ত্রিস্বব্যাপার আমর! উৎপন্ন করি নাই, তাহারা! ক্ভাবসিত্ধ ; আমি 
দেখি যে, কোন সন্গাসী ষতই নিগ্রহী হউক ন। কেন, ক্ষুধা জলিয়। উঠিলে ভিক্ষা! 
করিতে বাহির হইবেই (গী, ৩. ৩৩) কিংব। অনেকক্ষণ এক জায়গার বসিয়া 
থাকিলে, কখন ব৷ দীড়াইক্া! উঠে। তাৎপর্য এই ষে, নিগ্রহ ষতই হউক ন। 
কেন, ইন্দ্রিয়ের এই শ্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার কখনো! রহিত হইতে পারে না) আর 
বদি একথ| সত্য হয়, তৰে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও সেই সঙ্গে সমস্ত কর্দ এবং সর্ব 
প্রকারের ইচ্ছ। বা অসন্তোষ ন্ট করিবার ছুরাগ্রহে না পড়িয়া (গী, ২. ৪৭১ 
১৮ ৫৯), মনোনিগ্রহের দ্বার ফলাশা পরিত্যাগ পূর্বক এবং সুখহ্ঃখকে 
সমান জ্ঞানপূর্বক (গী, ২. ৩৮) নিষাষ বুদ্ধিতে লৌকহিতার্থ সকল-কর্দ 
শাস্ত্রোস্ত রীতিতে করিতে থাকাই হুইল শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মার্খ। ভাই-- 

কর্ম ণ্যেবাধিকারক্তে মা ফলেধু কদাচন। 
মা কর্প্ফলহেতুভূঃি ম! তে সঙ্গোহস্বকর্মীণি ॥ 

এই শ্রোকে (গী, ২. ৪৭) ভগবান্ অজ্জুনকে প্রথমে এইরূপ ৰলিতেছেন ষেঃ 
তুমি এই কর্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব ”তোমার কর্ম করিবার্ 
অধিকন আছে”; কিন্তু তোমার এই“অধিকার কেবল ( কর্তব্য ) কর্ম করি- 
বারই অধিকার, ইহা! মনে রেখো । “এব” পদের অর্থ “কে বল” 3 :এই পদটির . 
গার! সহজেই জানা যাইতেছে যে, কর্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে--অর্থাৎ কর্ম 
ফলে-_মন্ুষ্যের অধিকার নাই। এই গুরুতর বিষয় কেৰল অনুমানের, 
উপর অবলম্বিত ন৷ রাখিয়া! দ্বিতীয় চরণে ভগবান স্পষ্ট ভাষায় বলিয়। দিয়াছেন যে, 
“কন্দমফলে তোমার কোনই অধিকার নাই”, অর্থাৎ কোন কর্ধের ফল 
পাওয়া, কি না পাওয়া, তোমার অধিকারের কথ! নহে, উহা! পরমেশ্বরের 
উপর কিংব! স্ষ্টির কম্মবিপাকের উপর অবলদ্বিত আছে । যে বিষয়ে 
আমার অধিকার নাই, ' তাহার সম্বন্ধে আশা কর! যে, উহা অমুক 
কারে হউক, মৃঢ়তার লক্ষণ। কিন্তু এই তৃতীয় বিষক্লটিও অনুমানের 
উপর অবন্গত্বত নহে। তৃতীয় চরণে উত্ত, হইয়াছে যে, ”অতএব তুমি 

₹ 

কম্মকলের আকাজ্জা মনেতে রাখিরা কোন কর্ণই করিবে না”) কর্মৰিপাক 
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অনুসারে তোমার কর্থের যে ফল হইবার তাহা হইবেই, তোমার ইচ্ছার তাহ। 
নানাধিক হওয়া অথবা শীত্র বা বিলম্বে হওয়া! অসম্ভব) কিন্তু বদি তুমি এইরূপ আশ) 
রাখে! ব৷ আগ্রহ কল্প, তাহা হইলে তোমার কেবল ব্যর্থ হুঃখ ও ক হইবে মাত্র । 
এই স্থলে কোন কোন ব্যক্তি__বিশেষতঃ সন্যাসমার্গী_ প্রশ্ন করিতে পারেন যে» 
কর্ম করিয়া ফলের আশ! ছাড়িৰার বৃথা চেষ্টা অপেক্ষা একেবারেই কর্ন ত্যাগ 
কর! ভাল নহে কি? এইজন্য ভগবান শেষে নিজের নিশ্চিত মতও বলিয়া 
দিয়াছেন ষে, “কর্ম না করিবার (অকর্ম্ের ) আগ্রহ রাখিবে না”, তোমার ষে 
অধিকার আছে তদনুসারে- কিন্ত ফলাশা ছাড়িয়া_কর্ম্মই করিতে থাক। কর্্দ- 
যোগৃষ্টিতে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত এত গুরুতর যে উপরি-উক্ত শ্লোকের চারি চরণ 
কর্মযোগশান্ত্রের বা গীতাধর্শের চতুঃসথত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন। 

ইহা বোঝ! গ্রিয়াছে যে, সংসারে সুখ হুঃখ সর্বদাই পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হওয়। 
বায়, এবং এখানে সুখ অপেক্ষা হুঃখেরই পরিমাণ অধিক। ইহ! সিদ্ধ হইলেও 
বদি সাংসারিক কর্ম অপরিত্যাজ্য হয়, তবে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির এবং অত্যন্ত 
স্থপ্রার্তির জন্য মন্থয্যের সমস্ত গ্রবত্র ব্যর্থয ইহা কাহারও কাহারও মনে হওয়া 
সম্ভব; এবং কেবল আধিভৌতিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্য বাহ্য বিষয়োপভোগরূপ 
স্থখেরই দিকে দৃষ্টি করিলে তাহাদের ধারণা অসঙ্গত বলা যায় না। সত্য; 
টাদকে ধরিবার জন্য ছোট ছেলে আকাশে হাত বাড়াইলেও সে যেরূপ চাঁদকে 
সুঠির ভিতর আনিতে পারে না, সেইরূপ আত্যস্তিক সুখের আশায় কেবল আধি- 

' ভৌতিক সুখের অনুসরণ করিলেও অত্যন্ত নুখপ্রাপ্তি ছুর্ঘট হয়। কিন্তু মনে 
রেখো, আধিভৌতিক নুখই সর্বপ্রকার সুখের ভাগার নহে, সেই কারণ উপরি- 
উক্ত বাধার ভিতরেও অত্যন্ত ও নিত্য স্ুখপ্রাপ্তির একট পথ বাহির কর! 
“যাইতে পারে। উপরে বল! হইন্গাছে বে, শারীরিক ও মানসিক-_নুখের এই 
ছই 2েতদ। শরীরের কিংবা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার :অপেক্ষা শেষে মনেরই অধিক 
গুরুত্ব শ্বীকার করিতে হয়। শারীরিক (অর্থাৎ আধিভৌতিক ) সুখাপেক্ষা 
মানসিক সুখের যোগ্যতা অধিক, এই যে সিদ্ধান্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা করিয়া থাকেন, 
তাহা! আপন জ্ঞানের অহঙ্কার বশতঃ তাহার! করেন ন|। এই সিদ্ধান্তেই শ্রেষ্ট 
মন্ষ্যজন্মের ষে প্রকৃত মহত্ব ও সার্থকতা, তাহা আঁধিভৌতিকবাদী “মিল” আপন 
উপযোগবাদ সনবনধীয় গ্রন্থে স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন। * কুকুর, শূকর, বলদ 
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১১৮ গীতারহস্য অথবা কর্ম যোগশান্ত্র । 

প্রস্তিরও ইন্জরিয়স্ুখের আনন যদি মন্ুষ্যেরই সমানই হইত) এবং বিধর্গোপ- 
ভোগই এই জগতে প্ররূত সুখ, মনুষ্যের বদি ইহাই ধারণা হইত, তাহা হইলে 
মনুষ্য পণ্ড হইতেও রাজি হইত । কিস্তুপণ্তর সমস্ত বিষয়ন্থখ নিত্য পাইবার 
অবসর আসিলেও কোন মন্ষা পণ্ড হইতে রাজি হয় ন। ) ইহাতেই জানা ধাইতেঙ্ছে 
বে, পণ্ড ও মন্ুযযের মধ্যে একটা কিছু বিশেষত্ব আছে । এই বিশৈষত্থটি কি, তাহা 
বুবিতে গেলে মন ও বুদ্ধির গ্বাঘা আপনার ও বাহ্যজগতের জ্ঞান যাহার দ্বারা 
হয়, সেই আত্মার স্বরূপের বিচার করা আবশ্যক ) এবং একবার এই বিচার সুরঃ 
হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, পণ্ড ও মনুষ্য এই উভয়ের বিষয্োপভোগজনিত 
স্রথ একই কিন্তু তাহা অপেক্ষা মনের ও বুদ্ধির অত্যন্ত উদাত্ত ব্যাপারে ও শশুদ্ধা- 
বস্থাতে যে সুখ, তাহাই মন্ুষ্োর শ্রেষ্ঠ ও আতান্তিক সুখ। এইস্থুখ আত্মবশ ॥ 
ইহার প্রাপ্তি কোন বাহ্যবস্তর অপেক্ষা করে নাঃ ইহার প্রাপ্তির জন্য অন্যের 
সখ হাঁস করিবার প্রয়োজন হয় না) এই সুখ, আপনারই প্রযস্বে প্রাপ্ত হওয়৷ যাক 
এবং যেমন যেমন আমার উন্নতি হইতে থাকে, তেমনি তেমনি এই সুখের স্বরূপও 
অধিকাধিক শুদ্ধ ও নির্মল হইতে থাকে । তর্তৃহরি সত্যই বলিয়াছেন যে, “মনসি 
ট পরিতুষ্টে কোহর্থবান্ কো দরিদ্র+*__মন প্রসন্ন হইলে দরিদ্রই বা কে, ধনবানই 
ব। কে, দুই-ই সমান। প্লেটো নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক তত্ববেত্তাও প্রতিপাদন 
করিয়াছেন যে, শারীরিক ( অর্থাৎ বাহ্য বা আধিতৌতিক ) সুখাপেক্ষ! মনের সুখ 
শ্রেষ্ঠ, এবং মনের সুখাপেক্ষাও বুদ্ধিগ্রাহ্য (অর্থাৎ পরম আধ্যাত্মিক ) সুখ শ্রেষ্ঠ । * 
তাই যদি আমি এখন মোক্ষের বিচার ছাড়িয়! দিই, তথাপি ইহাই সিদ্ধ হয় যে, 
আত্মবিচারনিমগ্ন বুদ্ধি হইতেই পরম সখ লাভ হইতে পারে। সেই কারণে 
ভগবদগীতাতে সুখের সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন তেদ কর! হইয়াছে, 
এবং ইহাদের লক্ষণও বলা হইয়াছে, *ষথা__আত্মনিষ্ বুদ্ধির ( অর্থাৎ সর্বভৃতে' 
একই আত্মাকে জানির৷ আত্মার এ প্ররুত শ্বরূপে রত বুদ্ধির ) প্রসন্নত৷ হইতে যে 
আধ্যাত্মিক সুখ পাওয়া যায় তাহাই সাত্বিক ও শ্রেষ্ঠ ,স্থখ প্তৎ্র্খং সান্বিকং 
প্রোজং আত্মবুদ্ধিগ্রসাদজম্* ( গী, ১৮. ৩৭) যে আধিভৌতিক সুখ ইন্দ্রিয় 
ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়প্রস্থত, তাহা সাত্বিক সুখের নিম্ন পদবীস্থ এবং তাহাকে রাজ- 
সিক বলা বাক্স ( গীতা,১৮. ৩৮ )১ এবং যে সুথ হইতে চিত্তমোহ হয় এবং যে 
সুখ নিদ্রা বা আলস্য হইতে উৎপন্ন হর, তাহার যোগ্যত। তামসিক . অর্থাৎ কনিষ্ঠ 
শ্রেণীর । এই প্রকরণের আরস্তে গীতার যে শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ইহাই 

,তাৎপর্ধ্য ) এবং গীতাও বলিয়াছেন ( গী, ৬. ২২) যে, এই পরম স্থখের উপ- 
লব্ধি একবার হইলে পরে যত বড় ছুঃখ আন্ক না কেন, ভাহাতেও মন্থয্োর 
সুখময় স্থৈর্য কখনই বিচলিত হয় না। এই অত্যন্তিক সুখ ম্বর্গেরও বিষয়োপি- 
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জথছুঃখবিবেক । ১১৯ 
ভোগজনিত সুখে পাওয়। যায় না) ইহা লাভ করিবার জন্য নিজের বুদ্ধি প্রথনে 
প্রসর হওয়া চাই। বুদ্ধিকে কেমন করিয়া প্রসন্ন রাখিবে তাহা না দেখিয়া, 
যে ব্যক্তি কেবল বিষয়োঞ্ভোগেই নিমগ্ন হয় তাহার সুখ ক্ষণিক ও অনিত্য। 
কেবল ইছাই ন্মছেঃ কিন্তু বাছা আজ ইন্ড্রিয়ের সুখজনক প্রতীত হইতেছে, তাহাই 
কোন কারণপ্রযুক্ত কল্য ছঃখজনক হইতে পারে। উদ্বাছরণ ষথা--গ্রীষ্মকালে 
যে ঠা জল মিষ্ট লাগে তাহাই শীতকালে আর পান করা৷ ধায় না। ভাল) 
এত করিয়াও তাহ৷ হইতে সুখেচ্ছার পূর্ণ তৃপ্তি হইতেই পারে না। তাই, “সুখ, 
শবের ব্যাপক অর্থ লইয়। বদি আমি এ শব্দের উপঘোগ সর্বপ্রকার নুখ সম্বন্ধেই 
রি, তাহা হইলে মুখের মধ্যেও ভেদ কর! আবশ্যক হয়। নিতা ব্যবহারে 
সুখের অর্থে মুখ্যত ইন্দ্িয়স্থখই বুঝায় । কিন্তু বখন ইন্্িয়াতীত ও নিছক আত্ম- 
নিষ্ বুদ্ধির উপলৰ স্তুখ হইতে বিষয়ৌপভোগরূপ সুখের ভেদ প্রদর্শন করিতে 
হইবে, তখন বিষয্বোপভোগের আধিভৌতিক সুখকে কেবলমাত্র সুখ বা প্রেয় এবং 
আত্মবুদ্ধিগ্রসাদ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্ুখকে শ্রেয়, কল্যাণ, হিত, 
আনন্দ অথবা শাস্তি, এইরূপ বলিবার রীতি আছে। পূর্ব প্রকরণের শেষে 
প্রদত্ত কঠোপনিষদের বাক্যে প্রেক্ ও শ্রেয় এই ছুয়ের মধ্যে নচিকেতা হে ভেদ 
ফরিয়াছেন তাহাও এই মর্মেই করা৷ হইফ়্াছে। মৃত্যু তাহাকে অমির রহস্য 
প্রথমেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুখ প্রাপ্ত হইবার পরেই ঘখন নচিকেতা 
আত্মজানপ্রান্তির বর চাহিলেন, তখন তাহার বদলে মৃত্যু তাহাকে অন্য অনেক 
ত্রহিক সুখের লোভ দেখাইলেন। কিন্ধু নচিকেতা অনিত্য আধিভৌতিক 
স্খে কিংবা আপাতদৃষ্ট মধুর (প্রেক) বস্ততে ন৷ তুলিয়া, দুরদৃষ্টিপূর্বক, 
যাহাতে আত্মার শ্রেয় অর্থাৎ পরিণামে কল্যাণ হয়, দেই আত্মবিদ্যাকেই 
,আগ্রহ্র সহিত ধরিয়া শেষে তাহাই সম্পাদন করিলেন। সারকথা-_আত্ম- 
বুদ্ধিপ্রসাদ্দ হইতে উৎপর নিছক বুদ্ধিগর্মী স্থখকেই অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আনন্দ- 
কেই আমাদের শান্ত্রকার শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া মানেন; এই নিত্য সুখ আত্মবশ হওয়। 
প্রযুক্ত সকলেই পাইতে বারে এবং সকলেরই তাহা পাইবার জন্য প্রযত্ব করা 
কর্তব্য, ইহাই আমাদের শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় । পশুধর্্ম হইতে প্রাপ্ত 
সখ এবং মানবীয় সুখের মধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই; এবং এই 
আত্মানন্দ কেবল বাহ্য উপাধিসমূহের উপর কখন নির্ভর না করিবার কারণে 
সমস্ত মুখের 'মধ্যে উহাই নিত্য, শ্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ। গীতাতে ইহারই 
নাম দেওয়া হইক্নাছে--পনির্বাণের শাস্তি” (গী, ৬. ১৫) অর্থাৎ পরমশাস্তি 
এবং ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের ত্রাঙ্গী অবস্থার চরম সুখ (গীঠ ২, ৭১) ৬. ২৮ ১২, ১২ ১% 
১৮৬২ দেখ)। 
খন স্থির হইল যে, আত্মার শীস্তি বা 'স্থখই অত্যন্ত শ্রেঠ.: সুখ ) উহা 
আত্মবশ হওয়া! প্রযুক্ত উহা লার্ভ করাও সকলের সাধ্যারত্ভ। কিন্তু ইহা সুস্প্ট 
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যে, সকল ধাড়ুর মধ্যে-্বর্ণ অত্যন্ত মুল্যবান হইলেও ফেঘল নুবর্ণ হইতেই 
€লৌহ গ্রভৃত্তি অন্য ধাতু বিন! যেমন সংসারের কাজ চলে দ|, কিংব। চিনি অত্যন্ত 
মিষ্ট হইলেও, লবণ (৮৬স্পণী সেইঙ্গপ আত্মনূখ ঘা শাস্তির 
বিষয়েও বুঝতে হইবে । ইহ নিঃঙসন্দেহ বে, এই শাস্তির লছিত অস্তত শতীদ্ব- 
ধারণার্থও ফোন কোন শ্রহিষষ পদ্দার্থেধ প্রয়োজন আছে) এঘং এই 
অভিপ্রায়েই আশীর্বানের সন্করে কেবল 'শাস্তিরস্ত* বলিম! “শাস্তি পুস্বতিশ্চান্ত” 
'অর্থাৎ শাস্তির সঙ্গে গুটি ও তুষ্িও চাই-_এইরূপ বলিধার ত্বীতি আছে। 
কেবল শাস্তির দ্বারাই তুষ্ট পাওয়া! থাক, ইহ বন্দি শাস্্রকারদিগের অভিপ্রাক্স 

হুইত, 'তাহা হইলে এই সন্করের মধ্যে "পুষ্টি শবের বৃথা সন্নিবেশ ফরিবান্ন কোন 
হেতু থাকিত না। ইহার অতিপ্রার এক্ূ্প নহে যে, পুষ্টির অর্থাৎ এহিকফ 
রাখিয়া দিনরাত হায় হাঁ করিতে হইবে। উক্ত সক্কল্পের ভাবার্থ এই 
বে, শাস্তি, পুইি ও তুষ্টি (সন্তোষ) এই তিনই যোগ্য পরিমাণে তুমি প্রাপ্ত হও, 
এবং এই তিনই পাইঘার জন্য তোমার যত্ব কর! কর্তব্য। কঠোপনিবদেরও 
ইহাই তাৎপর্য্য। নচিকেতা। বম-লোকে গমন করিলে পর যম তাহাকে ফোন তিনটা 
বর চাহিতে বলিলেন ৷ তদন্থুসারে প্রীর্ধিত বর ত্তাহাকে দিলেন, এই কথাই 
এই উপনিষদে সবিস্তার বর্ণিত হ্ইয়াছে। সেই সময় নচিকেত| একেবারে প্রথম 
হইতে আঁমাকে. *ত্রন্গজান দান কর” এইরূপ বর না! চাহিয়া! “আমার £পিস্তা 
আমার উপর জ্ুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি ষেন আমার উপর প্রীসন্ন হন”, এই বর 
চাহিলেন ৷ পরে তিনি দ্বিতীয় বর চাঁহিলেন যে, “অগ্নি অর্থাৎ এ্রহিক সমৃদ্ধি- 
উৎপাদক যজ্ঞাদি কর্মের জ্ঞান আমাকে প্রদান কর” । এই ছুই বর প্রাপ্ত হইলে 
পর, ' শেষে তিনি ঘমের নিকট তৃতীয় ৰর চাহিলেন যে, “আমাকে আত্মবিদ্যা 
উপদেশ দেও”। কিন্তু এই তৃতীয় বরের বদলে আরও অনেক সম্পদ দিতেছি-_. 
এই কথ! ধম যখন বলিলেন, তখন-_অর্থাৎ পরের ( সুখ ) প্রাপ্তির পক্ষে "মাব- 
শ্যক যজ্ঞাদি কর্মের জ্ঞান লাঁভ হইলে পর, তাহার সম্বন্ধে অধিক আশা না 
করিয়া নচিকেত৷ এই বিষয়েই আগ্রহ প্রকাশ করির্পেন যে, "এক্ষণে, যাহাতে 
শ্রেয় (আত্যন্তিক সুখ ) লাভ হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা! আমাকে বল”। সার- 
কথ! এই যে, এই উপনিষদের শেষভাগের মন্ত্রে যাহ! বর্ণিত হইয়াছে তদনুসারে 
'্রহ্মবিদ্যা” এবং “যোগবিধি” অর্থাৎ যজ্ঞযাগারদি--এই ছই-ই লাভ করিস! নচি- 
কেত মুক্ত হইয়াছিলেন (কঠ, ৬. ১৮)। ইহা হইতে জ্ঞান ও.কর্ম্ম এই ছয়ের 
সমুচ্চয়ই উপনিধদের তাৎপর্য, ইহাই সিদ্ধ হয়। এই বিষয়ে ইন্দ্রেরও এই 
«প্রকারের একটা কথা আছে । ইন্দ্র তো স্বয়ং ব্রঙ্গজ্ঞান্তী ছিলেনই, ক্রিস্ত আবার 
তিনি প্রতর্দনকেও ব্রঙ্গজ্ঞানের উপদেশ দিফ্যুছিলেন, কৌধীতকী উপনিষদ 
এইরূপ বর্ণিত আছে। তথাপি ইন্দ্রের রাজ্য ঠিয়। প্রহলাদ ব্রলোক্যাধিপতি 
হইলে পর, ইন্্র, দেবগুক বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন বে, *শ্রের কিসে 
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উট শাহা আর্মীকে বল” । তখন বৃহস্পতি বাজ্যত্র্ট ইন্জ্ুকে শ্রহ্মবিদ্যা অর্থীৎ 
আত্মঞ্জানের উপদেশ দিয়া ঘলিলেম যে, “ইহাই শ্রেক্স” (এতাবচ্ছে.য় ইতি )। 
'কিন্ত ইন্্র তাহাতে আশ্বস্ত দা হইয়া "মারও বেশী কিছু আছে কি” (কে! 
'খিশেষে। তবে?) পুনরায় এইক্সপ প্রশ্ন করিলে পর, বৃহম্পতি তাহাকে শুক্রা- 
ভার্যের নিকট পাঠাইলেন। সেখানেও গ্রন্মপ ঘটিলে পর, শু ক্রাচার্য বলিলেন 
'যে, "উহা প্রহ্ণাদের ভাল জানা আছে”। তখন শেষে প্রাঙ্গণবেশে প্রহলাদের. 
'নিকট গিক্স। ইন্দ্র প্রহ্লাদের শিষ্য হইলেম এবং কিছুকাল তাহার সেখ! করিতে 
লাগিলেন । একদিন প্রহ্কীদ তাহাকে বলিলেন যে, শীলই (সত্য ও ধর্দানসারে 
আচরণ করিবার স্বভাব) ন্বৈলোফ্যের রাজ্যলাভের নিগুচ় তত্ব এবং তাহাই 
শ্রে্ন। তাহার পর, প্রহল'দ যখন বপিলেন ষে, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট হই- 
গ্নাছি, তুমি ভাগ্যবান, তোমাকে বর দান করিব, তখন ব্রাহ্মণবেশধাঁরী ইন্দ্র এই 
ঘর চাহিলেন যে, “তোমার শীল” আমাকে দেও” । প্রহ্লাদ “তথাস্ত” ঘলিতেই 
হার "শীল ও তাহার সঙ্গে ধর, সত্য, বৃত্ত, শ্রী অথব! প্রশ্বর্ধ্য প্রভৃতি সমস্ত 
'দেবত! প্রহ্মাদের শরীর হইতে নির্গত হইয়া ইন্জের শরীরে প্রধেশ করিলেন । 
হার ফলে ইন্জ্র আপন রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। মহাভারতের শাস্তিপর্বে (শা, 
১২৪) ভীন্ম যুধিষ্টিরকে এই প্রাচীন কথা বলিয়াছিলেন।. এই সুন্দর ইন্দ্র 
'হল্লাদেন্স কথ! হইতে স্পষ্টই দেখ! বায় যে, নিছক প্রশ্ধ্য অপেক্গ। নিছক আত্ম- 
জ্ঞান বন্দি যোগ্যতরও হয়, তথাপি এ জগতে ধাহার থাকিতে হইবে তাহার অন্য 
লোকরই মতো আপনার জন্য এবং আপনার দেশের জন্য শ্রহিক সমৃদ্ধি 
অর্জন করিথার আবশ্যকতা ও নৈতিক অধিকারও আছে; সেই কারণে 
বখন এই প্রশ্ন উঠে যে, এই জগতে মন্ুষ্যের পত্রম পাধ্য কি, তখন আমাদের 
কর্মযোগশান্ত্রে শেষ উত্তর এই পাওয়া জ্াক্স যে, শাস্তি ও গুটি, শ্রেয় ও প্রেক্ক 
কিংবা! জ্ঞান ও প্রশ্্য-ছুই-ই এক সঙ্গে অর্জন কর। যে ভগবান অপেক্ষা 
এই জগতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই এঘং খাহার পথ ধরিয়া অন্য সকল লোকই 
উলিতেছে, (গী, ৩. ২৩) সেই তগৰানই কি খ্রশ্বধ্য ও সম্পদ. ত্যাগ 
ফরিক্াছেন ?-- 

, উশ্বর্ধ্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস যশসইঃ শ্রিয়ঃ । 
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অর্থাৎ সমগ্র উহ্ধ্য, ধর্ম, যশ, সম্পদ, জ্ঞাম ও বৈরাগ্য, এই ছয় বিষক়্কে "ভগ, 
হলে-_-তগ শবের এই ব্যাখ্যা! পুরাপাদিতে প্রদত্ত হয়াছে (বিষুর$ ৬, ৫. ৭৪ দেখ)। 
কেহকেহ এই শ্লোকের রহ্ধ্য শবের অর্থ “যোগৈবরয্যঠ করেন) কারণ, » 

সম্পদ্ঘসচক শব্দ পরে জাসিক়াছে। ' কিন্তু ব্যবহারে) প্রশ্মর্যশবে সঈতভা। 
ঘশ ও সম্পদ, এবং জানে টবরাগ্য ও ধর্শের সমাবেশ হয়ঃ তাই অনারামে বলিতে 
গা ধে, লৌকিকৃ দৃষ্টিতে উত্ত শ্লোকের সমস্ত অর্থ, জ্ঞান ও এর্বর্য এই ছই 

তি 
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পদেই ব্যক্ত হয়। আর যখন স্বয়ং ভগবানই জ্ঞান ও ধশ্ব্য্য স্বীকার করিয়াছেন, 
তখন উহাই প্রমাণ মনে করিয়া লোকের কাজ করা আবশ্যক (গী, ৩, ২১3 
মভা, শা, ৩৪১. ২৫)। নিছক আত্মজ্ঞানই এই সংসারে পরম. সাধ্য বস্ত, 
ইহা! কন্রযোগমার্গের সিদ্ধান্ত কখনই নহে; সংসার ছুঃখময় বলিয়া উহা 
একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহা! সন্যাসমার্গের সিদ্ধান্ত । ভিন্ন ভিন্ন 

*মার্গের এই সিদ্ধান্তগুলি একত্র করিয়া গীতার অর্থের বিপর্যয় করা উচিত 
নহে। তথাপি মনে রেখো, গীতাই বলিয়াছেন যে, জ্ঞান বিনা কেবল 
এশ্বর্ধ্য, আম্মরী সম্পদ । তাই ধশখবর্যের সহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সহিত এশ্বধ্য 
কিংব৷ শাস্তি ও পুষি এই ছুয়ের সংযোগ নিত্য স্থির রাখা আবশ্যক এইরূপ সিদ্ধ 
হইতেছে । জ্ঞানের সহিত ত্রশ্ব্্য হওয়া অত্যাবশ্যক বলাতেই, কর্ম করিবার 
আবশ্যকতা স্বতই আিয়াশপড়ে। কারণ মনন বলিয়াছেন, “কর্ীণ্যারভমাণং হি 
পুরুষং শ্রীনিষেবতে” ( মন্থু, ৯ ৩০০) কর্ম্মকারী ব্যক্তিই এই জগতে শ্রী। অর্থাৎ 
শ্বর্্য লাভ করে । প্রত্যক্ষ অন্ুভূতিতেও এই বিষয় সিদ্ধ হয়; এবং গীতাতে 
অঙ্জভুনকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সে উপদেশেও তাহাই উক্ত হইয়াছে ( গী. 
৩, ৮)। মোক্ষদৃষ্কিতে কর্মের আবশ্যকত। ন! থাকায় শেষে অর্থাৎ জ্ঞানলাভের 
পর সমস্ত কর্ম ত্যাগ করাই আবশ্যক, এইবূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু আপা- 
তত কেবল সুখছ্ঃখেরই বিচার করা কর্তব্য ; এবং এ পর্য্স্ত মোক্ষ ও কর্মের 
স্বরূপ পরীক্ষা, কর! হম্ম নাই, তাই এই আপত্তির উত্তর এখানে দেওয়৷ যাইতে 
পারে না। পরে নবম ও দশম প্রকরণে অধ্যাত্ম ও কর্মমবিপাক সম্বন্ধে বিস্ৃতভাবে 
বিচার আলোচন! করিয়া পরে একাদশ প্রকরণে, এই আপত্িও যে শুন্যগর্ভ 
তাহা দেখান ধাইবে। 

' স্থখ ও ছুঃখ ছুই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অনুভূতি বা বেদনা $ সুখেচ্ছা কেবল সুখো- 
পভোগের দ্বার! তৃপ্ত হইতে পারে না, এই জন্য সংসারে মোটের হিসাবে ছঃখই 
অধিক অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু এই ছঃখ এড়াইবার জন্য তৃষ৷ বা অসস্তোষকে 
এবং তাহার সহিত সমস্ত কম্ম্পকে সমূলে উচ্ছেদ করা উচিত নহে ) কেবল ফলাশা 
ছাঁড়িয়। সমস্ত কর্ম করিতে থাকাই শ্রেয়ঙ্কর । কেবল বিষয়োপভোগম্খ কখনই 
পুর্ণ হয় না, উহ! অনিত্য ও পণুধশ্ম) অতএব এই সংসারে বুদ্ধীত্রিম্ব বিশিষ্ট মন্ুষ্যের 
যাহ। প্রত ধ্যেয়্ তাহা উহা! অপেক্ষ। উচ্চ আদর্শের হওয়া! চাই; আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ 
হইতে যে শাস্তিস্থথ পাওয়া ষায় সেই শাস্তিস্থখই মন্ুষ্যের প্রকৃত ধ্যেয়; কিন্তু 
আধ্যাত্মিক সুখই এই প্রকার, শ্রে্ট হইলেও উহার সঙ্গে এই সাংসারিক জীবনে 
এ্রহিক বস্তমূহের.ও ষথোচিত আবশ্যকত। আছে; এবং এই কারণে নিফাম বুদ্ধিতে 
প্রধত্র অর্থাৎ কর্ম করাও আবশ্যক )__এই কথাগুলি কর্ম্ঘযোগশান্তরান্থসারে _ বিদ্ধ 
হইলে পর, সুখবৃ্িতে বিচার করিলেও ইহাবুস্বাইরার প্রস্নোজন হন না যে, কেবল 
আধিতৌতিক সুখকেই পরম সাধ্য মনে করিয়া করের কেবল সুখছুখাত্বক রাহ্য 
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পরিপামের তারতমা হইতেই নীতিমতার নির্ণপ্ন করা উচিত নহে। কারণ, বে বস্ত 
পরিপুর্ণাবস্থায় কখনও শ্বতঃ আদিতে পারে না» তাহাকে পরম সাধ্য মনে কর 
অর্থাৎ পরম” শবের অপব্যবহার করিয়! মৃগজলের স্থানে জলের ভাবনা করাটাই 
অসঙ্গত।' পরম সাধ্যই যখন অনিত্য ও অপূর্ণ হইল, তখন তাহার আশায় 
থাকিলে অনিত্য বস্ত্র ছাড়া আর কি পাইবে? প্ধর্ধো নিত্যঃ স্থখহুঃথে ত্বনিত্যে” 
এই বচনের মর্মও ইহাই । “অধিক লোকের অধিক সুখ” এই বাক্যের মধ্যে 
স্থখশকের অর্থ কি বুঝিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আধিভৌতিকবাদীদিগের মধ্যেও 
অনেক মতভেন আছে । তাহাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, অনেক সময় মনুষ্য 
সমস্ত বিষন্নসুথকে পদাঘাত করিয়া কেবল সত্যের জন্য বা ধর্মের জন্য প্রাণ দিতেও 

গ্রপ্ঠত হয়; কাজেই ইহা মনে কর। অন্ুচিত বে, আধিভৌতিক সুখপ্রাপ্তির জন্যই 
মন্নষোর সর্বববাই ইন্ছা হয়। তাই, তাহারা সুচনা করিয়াছেন যে, সুখশবের 
বদলে হিত কিংবা কল্যাণ শব্ধ ভুড়িয়া দিয়া “অধিক লোকের অধিক সুখ” এই 
ক্ত্রের "অধিক লোকের অধিক হিত ব! কল্যাণ” এইরূপ রূপান্তর করিতে 
হইবে। কিন্তু এত করিয়াও এ মতে এই দোষ থাকিয়া যায় ষে, কর্তার বুদ্ধিনন 
কোনই বিচার হয় না, এবং এই প্রকার অন্য দোষও এই মতে থাকিয়। যায়। 
ভাল, বিষরসুখের সহিত মানসিক সুখেরও বিচার করিতে হইৰে ষি বল! যায়, 
ভাহ। হইলে উহার আধিভোতি ক পক্ষের এই প্রথম প্রতিজ্ঞারই বিরোধ হয যে, 
সকল কর্মেরই নীতিমত্া। কেবল তাহার বাহ্য পরিণাম ধরিয়াই স্থির কর! 
আবশ্যক--এবং তন তো৷ কোন-না-কোন অংশে অধ্যাজ্বপক্ষ একরকম স্বীকার 
করিতেই হয় । যখন এই প্রকারে শেষে অধ্যাত্মপক্ষ স্বীকার করিতেই হয়, তখন 
আধাআধি শ্বীকাঁর করিয়া লাভ কি? অতএব আমাদের কর্্মযোগশান্ত্রে এই শেষ 
দিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে যে, সর্বভূতহিত্, অধিক লোকের অধিক সুত্খ, এবং মনুষ্য- 
তের পরম উৎকর্ষ প্রভৃতি নীতিনির্ণয়ের সমস্ত বাহ সাধন কিংবা আধিভৌতিক 
মার্গ গৌণ ,জানিয়৷ এবং আত্মপ্রসাদরূপ আত্যস্তিক সখ ও তাহার সহস্থায়ী 
কর্তীর শুদ্ধ বুদ্ধিকেই আধ্যাত্মিক কষ্টিপাথর জানিয়া তাহা দ্বারাই কর্খ-অকর্ধের 
পরীক্ষা কর! আবশ্যক । দৃশ্য জগতের অতীত তব্বজ্ঞানে প্রবেশ করিব না বলিয়) 
বাহারা শপথ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের কথ! ছাড়িয়া দাও । যাহার এ প্রকার, 
শপথ গ্রহণ করেন নাই, তাহাদের যুক্তি হইতে বুঝা যাইবে যে, মন ও বুদ্ধিরও 
অতীত নিত্য আত্মার নিত্য কল্যাণই কর্মযোগশাস্ত্রে মুখ্য বলিয়া! স্বীকার করিতে 
হয় । বেদান্তে একবার প্রবেশ করিলেই যাহা! কিছু সমব্যই ব্রদ্ধয় হুইয় যায়, 
সেখানে আর ব্যবহারের যুক্তি খাটে না, এইক্প কাহারও কাহারও যে ধারণা, 
“সাহা! ভ্রান্ত ধারণা । আঙ্কাল সাধারণতঃ বেদাস্তবিষয়ক যে সকল গ্রন্থ পন্ড়িতে 
পাওয়া যায়ঃ সেগুলি সন্গ্যাসমার্ অনুযায়ী লিখিত হয় বলিয়া এবং সন্যাসমার্গে তৃষ্ণা” 
রূদী সংসারের সমস্ত ব্যবহারই অপার মনে কর! হষ .ৰলিয়া তীহাদের এরন্থাদিতে 
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কর্্মবোৌগের যথার্থ উপপত্তি ঠিক ঠিক পাওয়া যাক্।না।, অধিক কি, এই, গণ” 
জন্্রদায়-অসহিষু গ্রন্থকারের! সন্গযাঁসমার্গের বুক্তিক্রম কর্্দযোগের দধ্যে গুঁজিয়া। 
দিয়া যাহাতে সাধারণ লোকের ধারণ! হয় বে, সন্ন্যাস'ও কর্্মযোগ এই ছুই স্ষতঙ্ 
মার্গ নহে, সঙ্গ্যাদই একমাত্র শাস্ত্রোক্ত সোক্ষার্গ, তাহার জন্য. প্রতত্ব' করিদ্গাছেন:। 
কিন্ত এরূপ ধারণা ঠিক নহে। সব্যাপমার্শের ন্যাক কর্মযোগমার্গও বৈদিক 
স্বরে অনাদি কাল হইতে শ্বতন্ত্রূপে চলিয়া আসিতেছে » এবং এই মার্গের প্রচা- 
বূকেরা বেদাস্ততত্ব না ছাড়িয়া দিস্গাও কম্মফোগশাস্ত্রের উপপতি ঠিক ঠিক প্রদর্শন: 
করিয়াছেন । তগবদগীতা গ্রন্থ এই পদ্থারই গ্রন্থ। গীভাকে ছাড়িয়া দিলেও, 

' জানা বাইবে যে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে কাধ্যা'কাধ্যশাজ্ের বিচার আলোচন! করিবার; 
পদ্ধতি স্বন্ধং ইংলগণ্ডেই গ্রীপেক' ন্যাক্স গ্রহ্থকারের। সুরে কতিস্াছেন ; * এবং জন্ম” 
নীতে তে! গ্রীশের.পুর্বেই এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। দৃশ্য জগতের: ফতই বিচার! 
আলোচন! করা হোক না কেন, কিস্ত এই জগতের' সাক্ষী ও কন্মকর্তী। কে, ইহা! 
যে পর্যন্ত ঠিক ঠিক অবগত হওয়! না যাক্স, লে পর্ধ্যস্ত তাত্বিক দৃর্টিতে এই জগতের 
মনুষ্যের পরম সাধ্য, শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বা অস্তিম ধ্যেক্ন কি, তাহারও বিচাত্ অপূর্ণ ই 
খাকিকে। তাই, “আত্মা বা. অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতক্যো মস্তব্যো, নি 'দধ্যাসিতব্য:” 
বাক্বন্থ্যের' এই উপদেশ উপস্থিত প্রকরণেও অক্ষরশঃ প্রযুক্ত হইতে পারে ॥ দৃহঃ 
জগতের পৰ্দীক্ষা, কিয়! ষ্দি পরোপকাররপ তত্বই পরিশেষে নিম্পন্প হর, তবে - 
ইহ] ছবরা অধ্যাত্মবিদ্যার মাহাত্য হ্রাস না হইফ়। উল্টা উহা বারা, সর্ববভূতে :একই; 
আত্। থাকিবার আর এক, প্রমাণ পাওয়া যায়'। *আধিজেতিকবাদী য়ে স্বরচিত 
জীমার বাহিরে যাইতে পারেন না, তাহা কোন উপায় নাই। কিন্তু আমাদের 
শীস্কারদের দৃষ্টি, এই সহ্হীর্ণ সীদাকে ছাড়াইস্জ। গিক্থাছে, এবং এই কারণে তাহারা) 
অধ্যাত্বদৃষ্টিতেই কম্মযোগশাস্ত্রের সম্পূর্ণ উপপন্তি দিয়াছেন । এই উপপস্তির কথ 
স্বলিকার পূর্বে, কমা কন্ম্পরীঙ্গ। স্বন্ধে শর এক পুর্ধবপক্ষেরও কিছু, আলোচন! 
কর! আবশ্যক, তাই এক্ষণে সেই পন্থ! সম্বন্ধে বিচার আলোচুন। করিতে 
প্রবৃজ হইব। | 

ইতি পঞ্চম প্রকরণ সমাপ্ত । 
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ষ্ঠ প্রকরণ। 
আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রত্র বিচার ॥ 

মত্যপুতাং বদেদ বাঁচম্ মনঃপুতং সদাঁচরেহ | * 
মু, ৬, ৪৬1 

আধিতৌতিক মার্গ ব্যতীত কর্াক্ষর্্ম পরীক্ষণের আর এক মার্গ আছে, 
তাহা! আধিদৈবতবাদীদিগের মার্গ। এই মার্গের লোকের! বলেন যে, যে সময 
মনুষ্য কণ্মাকন্ম্ের বা কার্যাকার্যের নির্ণস্গ করে ০সই সঙক্সে কোন্ কর্শা হইতে, 
কাহার কত সুখ বা ছুঃংখ হইবে, অথবা! সেগুলি হইতে সুখের মোট সংখ্যা ব॥ 
ছুঃখের মোট সংখ্যা) অধিক হইবে মনুষ্য এইরূপ গোজেযোগের মধ্যে কিংবা! 
আত্মানাত্মববিচারের মধ্যে কখনই পড়ে না। অনেকে, এইক্প গোলযোগ 
আছে বলিয়াই জানে না। অধিকন্ধ, প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যেক কনম্ম য়ে কেবল, 
নিজের সুখেরই জন্য করে এরূপ নহে। আধিজ্জেতিকবার্দী ফাহাই বলুন ন! 
কেন। কিন্তু ধর্মাধর্্নির্ণক্ করিবার সমক্ক মানব-মনের অবস্থা কিরূপ হয়» 
একটু বিচার করিলেই দেখা যাক্ক যে, কাকুণ্য, দক, পক্োপকার ইত্যাঞ্ছি 
মানকমনের স্বাভাবিক ও উচ্চ মনোবুক্তিলকলই কোন কাধ্য সম্পাদন 
করিবার জন্য মনুষ্যকে একেবারেই প্রবৃত্ত করায়। উদ্দাহরণ যখ!--কোন ভিখা- 

'ক্বীকে দেখিক্স! তাহাকে কিছু ভিক্ষা! দিলে জগতের কিংৰ! নিজের আত্মার কতটা; 
কল্যাণ হইকে ইহার বিচার মন্তুষ্যের মনে আসিৰার পুর্ববেই মনুষ্যহৃদয়ে, কারুপ্য- 
বুস্তি জাগ্রত হয় এবং সে আপন শক্তি অনুসারে ভিখাবীকে ভিক্ষা দিক্মাই খ্নলাস; 
কয়। সেইরূপ ছেলে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে হধ দিবার সমক্স, কত 
লোকের কতটা, হিত হুইৰে ইহার কিছুমান্রপবিচার না করিক্স, তাহার মা তাহাকে, 
ছুধ দেয়। সুতরাং এই উচ্চ মনোবৃত্তিসমুহই কর্্মষোগশান্ত্রের প্রকৃত ভিতি ॥ 
এই মনোবৃত্তিসকল আমাদিগকে কেহ দেক্স নাই » কিন্তু এগুলি নিসর্গসিক্ধ 
অর্থাৎ স্বাভাকিক, কিংবা এক ভাৰে স্বপ্ঃংভূ দেবতা । ৰিচারপতি আপন বিচার- 
আসনে কসিলে, তাহার বুদ্ধিতে ন্যায়দেকতার প্রেরণ! হয় এবং তিনি সেই (প্রেরণ 
অনুসারে ন্যাক্-বিচার করেন) কিন্তু যখন কোন বিচারপতি এই প্রেরণাকে 
গ্রাহ্য না করেন) তখনই তাহার হাত দিয়! অন্যাক্সবিচার বাহির হক্ক। ন্যাক়্- 
দেবতার মূর্তাই কারুণা, দয়া, পরোপকার, কৃতজ্ঞতা, কত্তধব্যান্রাগ, ধৈর্য্য 
ইত্যাদি সগ্গুপসমূহের:যে সকল ক্বাতাৰিক মনোবৃর্তি তাহারাও দেবত/। এই * 

_দেকতাদিগের শুদ্ধ স্বরূপ প্রত্যেকেরই: প্বভাঁকত জানা -আছে। কিন্ত লো» 
* “সত্যের দ্বারা যাহা পৃ অর্থাৎওশ্রদ্ধ হইয়াছে এইবপ বাক্য বলিকেক শুবং মন বাজা। 

শক স্থলে করিলে তাহাই জাচরণ করিবেক ॥ | 



১২৬ গীতা রহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র ৷ 

দ্বেব, মাৎসর্ধ/ প্রতি কোন কারণবশত যদ্দি সে'দেবতাদিগের প্রেরণা 'গ্রাহঠ 
না করে, তবে দেবতারা কি করিবেন? ইহা! সত্য যে, কখন কখন এই দেবতা” 
দিগেরও মধো লড়াই বাধিয়! যাওয়ায় কোন কার্য করিবার সময় €কান্ দেবতার 
প্রেরণ। বলবত্তর বলিয় শ্বীকার করিব, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় হয়। এই 
ংশয়ের নির্ণরার্থ ন্যায় কার্ণ্যাদি দেবতাগণের অতিরিক্ত অপর কাহারে। পরামর্শ 

গ্রহণ কর! আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই অবপরে অধ্যাত্তবিচারের কিংব 
সবখহুঃখের তারতম্যের গোলযোগের মধ্যে না পড়িয়া আমরা আমাদের মনোঁদেব- 
তার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, সে-ই এই ছুয্ের মধ্যে কোন্ মার্গি শ্রেয়স্কর, শীস্বই 
তাহার একটা নিষ্পর্তি করিক়া দেয়। তাহার কারণ :এই যে, উপরি-উক্ত সমস্ত 
দেবতাদিগের মধ্যে ষনোদেবতা! শ্রে্ঠ । “মনোদেবতা” শবে ইচ্ছা, ক্রোধ, লোভ 
প্রভৃতি সমস্ত মনোবিকারের সমাবেশ কর! ঠিক নহে? কিন্তু এই শব্ের দ্বারা 
ভালমন্দ বাছাই করিবার ষে ঈশ্বরদত্ত ব! স্বাভাবিক শক্তি মনের মধ্যে আছে 
তাহাই ধরিতে হইবে। এই শক্তির “সদদদ্বিবেকবুদ্ধি” * এই এক বড় 
নাম আছে । কোন সংশক্বপ্রসঙ্গে মনুষ্য সুস্থ অন্তঃকরণে ও শাস্তভাবে যদি ক্ষণ- 
মাত্র বিচার করিয়া দেখে তাহা হইলে এই সদসদ্বিবেকবুদ্ধি কখনই তাহাকে 
ধোখা৷ লাগাইবে না৷ বা পরিত্যাগ করিবে না। অধিক কি, এইরূপ প্রসঙ্গে 
"তুই আপনার মনকে জিজ্ঞাস কর্” এইরূপই আমরা অন্যকে বলিয়া থাকি। 
কোন্ সদ্গুণের কোন্ সনয়ে কতটা গুরুত্ব দিতে হইবে, এই বড় দেবতার নিকট 
সেই বিষয়ের একটা সুচী বা স্মারক লিপি সর্বদাই প্রস্তত থাকে । সেই লিপি 
অনুসারে যথাসময়ে এই মনোদদেবত৷ আপন নিষ্পত্তি ব্যক্ত করেন । মনে কর যে” 
কোন সময়ে আত্মসংরক্ষণ ও অহিংসার মধ্যে বিরোধ ঘটিল এবং দুর্ভিক্ষের সমঙ্গে 
অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে কি না, এইরূপ্ সন্দেহ উপস্থিত হইল; তখন এই সংশগ্ 
নিবারণের জন্য শাস্তচিত্তে এই মনোদেবতার পুজা অর্চনা করিলে তখনি “অভঙ্ষ্য 
ভক্ষণ কর” এই নিষ্পত্তি বাহির হইয়া পড়ে । সেইরপ স্থার্থ ও পরার্থ বা পরো" 
পকার ইহাদের মধ্যে বিরোধ হইলে তাহারও নির্ণয় এই মনোদেবতার অর্চনার 
সবার করিতে হইবে । মনোদেবতার আপন ঘরের, ধশ্শীধর্ম্বের তারতম্যের এই হ্টী 
ব। স্মরকলিপি এক গ্রস্থকার শাস্তভাবে বিচার করিয়া! উপলব্ধি করিয়াছেন) এবং 
তাহার নিজ গ্রন্থে উহা প্রকাশ করিয়াছেন । 1 এই ম্মারকলিপিতে, ভক্তিভাবকে 

* এই.লদসদ বিবেক বুদ্ধিকেই ইংরাজীতে ০01790191)08 বলে; এবং আধিদৈবতবাদ 
অর্থে [200110019% 901)001 বলে। 
».1 এই গ্রস্থকারের নাম .]81063 10900110690 ( জেমম, মারটিনো )। ইনি এই ম্মীরক- 

লিপি নিজের 725 ০/ 47745287120) (5০1 হা, 0266. 809.) 
নানক এস্থে দিয়াছেন । মার্টিনো আপন পস্থাকে [0101)5501)0101091 এই নাম দিয়াছেন 
কিন্ত আমি উহ! মাধিদেবতবাদেরই সামিল করিতেছি। 



আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার । ১২৭ 

প্রথম আসন অর্থাৎ অত্যুচ্চ স্থান দেওয়! হইয়াছে; এবং তাহার নীচে কার্ণ্য 
স্কতজ্তা, ওঁদাধ্য, বাৎসল্য প্রততি ভাবসমূহক্ষে ক্রমশঃ নীচের শ্রেণীতে ধর! 

হইয়াছে । নীচের ও উপরের ধাপের সদ গুণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হুইবামাত্র 
অপেক্ষাকৃত উপর-উপর ধাপের সদশুণগুলিকেই অধিকাধিক মান দেওয়া 

আবশ্যক, ইহাই এই গ্রস্থকারের অভিপ্রান্প । কার্য্যাকাধ্যের ব৷ ধর্মাধর্ম্ের নির্ণয় 
হরিতে হইলে, তাহার মতে, ইহা অপেক্ষা যোগ্য মার্গ আর নাই। কারণ আমা- 
দের দৃষ্টি খুব প্রসারিত করিক্সা "অধিক লোকের অধিক ন্ছথ” কিলে হয় তাহ 

স্থনিশ্চিতরূপে নির্ধারিত কত্রিলেও, এই তারতম্যবুদ্ধিতে ইহা বলিবার অধিকার 
নাই যে, অধিক লোকের যাহাতে সুখ হয তুমি তাহা কর) তাই শেষে 
“অধিক লোকের অধিক হিত” আমি কেন করিব এই প্রশ্নের নিম্পত্তি 
হয় না। জ্ুতরাং সমস্ত ঝগড়া যেখানে ছিল মেইথানেইু থাকিয়। যায়। কোন 
বিচারপতি রাজার নিকট অধিকার না পাইয়। কোন বিচার নিষ্পত্তি করিলে সেই 
নিষ্পত্তির যেরূপ পরিণাম হয়, দূরদৃষ্টিতে স্থথছঃখের বিচার করিয়! ষে কাধ্যাকার্ধ্য 
নির্ণর হয়, তাহারও সেইরূপ পরিণাম হইয়া থাকে । তুমি এইরূপ কর, এই 
কাজটা তোনায় করিতেই হইবে, 'একথা কেবল দুরদৃষ্টি কাহাকেও বলিয়৷ দিতে 
পারে না। কারণ, দুরদৃষ্টি যতই কেন হৌক লা, তাহা মনুষ্যক্কত বলিয়া 
মন্ুষ্যের উপরে নিজের শাসনাধিকার বিস্তার করিতে পারে না। এইক্প 
প্রসঙ্গে, আম অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ অধিকারবিশিষ্ট কাহারো নিকট হইতে আদেশ 
পাওয়া আবশ্যক | এবং প্র কার্ধ্য ঈশ্বরদত্ত সদসদ্বিবেক-বুদ্ধিই করিতে পারে, 
কারণ উহ! মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ট সুতরাং মন্থষ্যের উপর নিজের অধিকার স্থাপনে 
সমর্থ। এই সদ্্সদবিবেকবুদ্ধি বা “দেবতা” স্বয়ন্তু হওয়াপ্রযুক্ত প্রচলিত ব্যবহারে . 
এইরূপ বলিবার রীতি হইয়া! গিয়াছে যে, আমার “মনোদেবতা” আমাকে 
অমুকঃপ্রকারের সাক্ষ্য দিতেছেন না। ক্ষেহ কোন ছু্ষন্ম করিলে পশ্চাত্তাপ 
বশত মে নিজেই লজ্জিত শুয় এবং তাহার মনে সর্বদাই একটা যন্ত্রণা উপস্থিত 
হয়। ইহাও এই মনোদেবতার শাসনের ফল। ইহা দ্বারাও স্বতন্ত্র মনোদেবতার 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, আমার মন আমাকে কেন কষ্ট দেয়, আধিভৌতিক 
মতে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত এই প্রশ্নের আর কোন যুক্তি পাওয়! যায় না । 

পাশ্চাত্য আধিটদবতবাদের সংক্ষিপ্ত সার উপরে - প্রদত্ত হইল। পাশ্চাত্য 
দেশের এই মতবাদ প্রায় খুষ্টধর্শের উপদেশকেরাই প্রবর্তিত করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে ধর্মাধন্্ন নির্ণয়ে কেবল আধিভৌতিক সাধন অপেক্ষা এই ঈশ্বর- 
দত্ত সাধন সুলভ ও শ্রে্ঠ অতএব গ্রাহ। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে কর্ম্ম- ' 
যোগ্ুশান্ত্রের এইরূপ স্বতন্ত্র কোন পন্থা না থাকিলেও উক্ত প্রকারের মত প্রাচী্* 
্রন্সমূহের অনেক স্থানেই পাঁওর়ী যায়। মনের বিভিন্ন বৃত্তিকে “মহাভারতের 
অনেক স্থানে দেবতার স্বরূপ প্রত হইয়াছে দেখা যায়। পূর্ব গ্রকরণে বলাও 
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দোষ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা! এই আধিদৈবত মতে প্রযুক্ত হইতে 
পারে না॥ কিন্তু সদসদ্বিবেফরূপী শুদ্ধ মনোদেবতা। কাহাকে বলা হইবে 
তাহার হুন্ধ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই পন্থাতেও অন্যান্য অনেক অপরি- 
হার্ধ্য বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। যেকোন বিষয় ধর না কেন, তাহায় সমস্ত 
দিক বিচার করিয়া! তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, করিবার যোগ্য কি অযোগ্য, অথব৷ 
তাহা লাভজনক ব৷ সুখজনক কি না, তাহ! নির্ধারণ কর!, নাক কিংবা চোখের 
কাজ নহে; কিন্ত এই কাজ এক স্বতন্ত্র ইন্জিয়ের, যাহাকে মন বলা যায়। 
অর্থাৎ কার্ধ্যাকার্ষ্যের কিংব৷ ধন্্াধর্ম্বের নির্ণয় মনই করিয়া থাকে ;--তাকে তুমি 
ইন্দ্রিরই বল আর দেবতাই বল। আধিদৈবতবাদের মত যদি এইমান্ত্র হয় তাহা! 
হইলে কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য আধিদৈবত পক্ষ ইহা অপেক্ষ। 
আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছেন । তাহারা বলেন যে, ভাল বা মন্দ (সত্ব! 
অসৎ) ন্যাব্য বা অনাধ্য, ধর্ম বা অধশ্মের নির্ণয় করা এক; আর কোন পদার্থ 
ভারী বা হাক্কা, সাদা বা কালো, কিংবা! গণিতের কোন উদাহরণ ঠিক কি ভূল, 
তাহা নির্ণর কর! আর এক কথা। এই ছুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন। ইহার মধ্যে 
দ্বিতীয় প্রকার বিষয়ের নির্ণয় মন ন্যায়শান্ত্রের পদ্ধতিক্রমে করিতে পারে ; কিন্ত 
প্রথম প্রকার বিষয়ের নিষ্পত্তি কেবলমাত্র মন করিতে অসমর্থ, অতএব সেই 
কার্য সদসন্ববিবেচনরূপ ষে দেবত। মনেতে আছেন কেবল তিনিই করিয়া. 
থাকেন। ইহার কারণ তাহারা এইরূপ বলেন যে, কোনও হিসাব ঠিক কি তুল 
স্থির'করিবার সময় আমর! সেই হিসাবের তেরিজ, গুণফল প্রভৃতি পরীক্ষা 
করির। তাহার পর আমাদের মত স্থির করি ; অর্থাৎ এই বিষক্ষের নির্ণয় করি- 
বার পূর্বে মনের অন্য কোন ক্রিয়া ব ব্যাপার করা দরকার। কিন্তু ভাল 
মন্দের নির্ণর সেক্বপ নহে । কোন মনুষ্য কাহাকে খুন করিয়াছে শুনিবামাক্স 
“ছি! সে বড়ই মন্দ কাজ করিয়াছে” এই রূপ উচ্ছণাসোক্তি আমাদের মুখ . 
দিয়া একেবারেই বাহির হইয়৷ পড়ে ; সে সম্বন্ধে আমাদের কোন্ বিচার করিতে 
হয় ন।। সুতরাং কোনই বিচার ন! করিয়া আপনাপনি যে নির্বয় করা বায়, 
এবং বিচার করিয়া যে নির্ণয় করা যায়, এই ছইই একই ননোবৃত্তির ব্যাপার, 
তাহা বলিতে পার! যায় না। সেই জন্য সদসদ্বিবেচনশক্িকেও এক স্বতন্ত্র 
মানসিক দেবতা! মানিতে হয়। সকল মন্ুয্ের অস্তঃকরণে এই শক্তি বা দেবতা 
সমানরূপে জাগ্রত থাকায় সকলেই হত্যাকাগুকে অপরাধ মনে করে; এবং 
সে সম্বন্ধে কাহাকে কিছু, শিখাইতেও হঙ্প না। আধিভৌতিক পন্থার লোকেরা! 

০. এই আধিদৈবিক যুক্তিবাদের এই উত্তর দেন €য, কেবল "আমি হএকটা 
বিষরের নির্ণয় একেবারেই করিতে ,পারিঃ এইটুকু হইতে হ্বীকার করিতে 
পার! যায় না যে, যে বিষয়ের নির্ণয় "আমাদের বিচার ' করিয়া! কর! হয়, তাহা: 
উহ! হইতে ভিন্। কোন কাজ ক্রুত বা রহিয়া বসিক্া। করা অভ্যাসের) কাজ 

সি 



আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রকষেত্রজ্ঞ বিচার! ৯৩১ 
ধর, হিসাবের কথা। ব্যাপারী লোক মন থেকেই সেরছটাকের দর চট 
করিয়। মুখে মুখে গণিতের শ্রশালীতে হিসাব করিয়! বলিতে পারে) ভাই 
বলিক্ক! বলা যাক না যে, উত্তম গণিতবেতা! হইতে তাহার গুণন করিবার শক্তি 
'বাদ্দেবতা ভিন্ন । সাধনার দ্বারা কোন বিষয় এমনি অভ্যাস হুইরা বার বে 
কিছু বিচার ন! করিয়্াও মনুষ্য তাহা শীঙ্গ ও সহজে করিয়া বায়? উত্তম 
লক্ষ্যভেদী মনুষ্য উড়োপাখী বন্দুকে সহজে মারিয়। থাকে, তাই বলিয়া লক্ষ্য- 
ভেদের এক শ্বতন্ত্র দে₹তা আছে এরূপ কেহ বলিতে পানে না। শুধু তাহাই 
নহে, কিরূপে "ভাক্্» করিতে হইবে, উড়োপাখীর বেগ কিরূপে গণনা করিতে 
হইবে ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উপপত্তিও কেহ নিরর্থক ও ত্যাজ্য বলিতে পারে ন!। 
নেপোলিয়ন সম্বন্ধে এই কথা৷ প্রসিদ্ধ আছে যে, রণক্ষেত্রে ধাড়াইয়। একবার 
টারিদ্দিকে তাকাইয়! দেখিলেই শক্রর ছিদ্র কোথায়, তাহা তৎক্ষণাৎ তাহার 
নজরে পড়িত | কিন্তু তাই বলিয়। যুদ্ধকল! এক স্বতন্ত্র দেবতা এবং অন্য 
মানসিক শক্তির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ কেহ বলে না। কোন 
কাজে কাহারও বুদ্ধি স্বভাবত বেশী, আর কাহারও বা কম, ইহা, সত্য ঃ 
কিন্ত কেবল সেই কারণেই উভয়ের বুদ্ধি বস্তত ভিন্ন, তাহা! আমি বলিভে 
পারিনা । তাছাড়া এ কথাও সত্য নহে যেঃ কার্য্যাকার্য্যের কিংবা ধর্মাধর্মের 

. নির্ণয় একাএক হইয়া যায়। যদি তাহাই হইত, তবে এই প্রশ্নই কখনও উপস্থিত 
হইত না যে, "অমুক কাজ করা উচিত 'অথব1 করা অন্ধুচিত”। ইহা! সুস্পষ্ট 
ষে, এই প্রকার প্রশ্ন প্রদঙ্গ অনুসারে অজ্ুনের ন্যায় সকলেরই সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া! থাকে? এবং কার্ধ্যাকাধ্যনির্ণয়ের কোন বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির অভি- 
প্রার়ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সদসদ্বিবেচনশক্কিরূপ স্বয়স্তু দেবতা যদি 
একই হন তবে এই ভেদ কেন? কাজেন্টু বলিতে হয় যে, মনুষ্যের, বুদ্ধি যে 
পরিমাণে সুশিক্ষিত বা সুসংস্কত হইবে, সেই পরিমাণেই যোগ্যতার সহিত সে 
কোন বিষয়ের, নির্ণয় করিবে। এমন অনেক অসভ্য লোক আছে বাহার! 
মনুষ্যহত্যাকে অপরাধ মনে না করিয়া হত মন্য্যের মাংসও আনন্দে আহার 
করে! অসভ্য লোকের -কথ! ছাড়িয়া দাও। সভ্য দেশেও দেখা যার বে, 
দেশাচার অনুসারে কোন এক দেশে যাহা গহিত বলিয়া মলে করে, অন্য এক 
দেশে তাহাই সর্বশান্য হইয়া! থাকে। উদ্দাহরণ__এক স্ত্রী থাকিতে দ্ধিতীয় স্ত্রী 
গ্রহণ করা বিলাতে অপরাধ বলিয় গণ্য ; কিন্তু হিন্দুস্থানে তাহা! বিশেষ দৃষণীয় 
বঙ্গিরা বিবেচিত হয় না । ভরগুর-সতার মধ্যে মাঁথাণ্হইতে পাগড়ী খুলিয়া বস! 
হিন্দুলোকে র- নিকট, লবজা1ও দ্নর্ধ্যাদপার কথ কিন্তু ইরেংজ লোক মাথা হইতে 

, টুপি খোলাই - সত্যতার লক্ষণ মনেঃকরে। বদি ঈশ্বরদত বা! স্বাভাকুক সদসব্-- 
বিবেচনপজ্জি প্রবুক্তই মন্দ কর্ম বর্বরিতে লজ্জাবোধ করা সত্য হয়, শাছা হইলে 
সকছ্কেটি একই-কার্যে এবই রকম লজ্জা! বোধ ক্ষরে না কন? ৰড় বড় দস্ধ্যও 
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যাহার অর একবার গ্রহণ করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অক্ত্র ধরা নিশানীয় সে 
করে; কিন্ত বড় বড় সুসভ্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রও, পার্বতী রাজোর লোকদিগকে 
যুদ্ধে বধ কর! শ্বদেশভক্তির লক্ষণ মনে করে। সদসদ্ৰবিবেচনশক্তিরূপ দেবতা। 
ফর্দি একই হয় তাহ৷ হইলে এই পার্থক্য কেন মান। যাক? এবং যদি বলা বার 
যে, সদসদ্বিবেচনশক্তিরও শিক্ষা অনুসারে কিংবা দেশাচার অনুসারে তেদ হয়, 
তাহ! হইলে তাহার স্বরভভূ নিতাত্ববিষয়ে বাধা আসে । অসভ্য অবস্থা ছাড়িয়। 
মনুষ/ যেমন-যেমন সভ্য হইতে থাকে সেই জন্ুদারে তাহার মন ও বুদ্ধি বিক- 
শিত হইতে থাকে 7? এবং এই প্রকারে বুদ্ধির বিকাশ হইলে পর পুর্বে অসভ্য 
অবস্থার থাকিতে যে সকল বিষয়ে বিচার সে করিতে পারিত না, এক্ষণে সত্য 
অবস্থান সেই সকল বিষয়েরই বিচার সে সত্বর করিতে প্রবৃত্ত হয়। অথবা 
বলিতে হয় যে, এই গুকার বুদ্ধির বিকাশ: হওয়াই সভ্যতার লঙ্গণ। নুসভ্য 
কি£ব। সুশিক্ষিত মহুষ্য যে অপরের কোন ৰস্ত দেখিবাষাত্র চাহিয়া বসে না ব। 
লইতে ইচ্ছা করে না, ইহা। তাহার ইন্দ্রি়নিগ্রহের পরিপাম। সেইরূপ ভাল- 
মন্দ নির্ণয় করিবার মনের শক্তিও আন্তে আন্তে বৃদ্ধি পান, এবং এখন তে। কোন 
কোন বিষস্কে উহা এতটা। অভ্যস্ত হইয়া গিক্সাছে যে, কোন কোন বিষক্কে কিছু 
মাত্র বিচার করিবার অপেক্ষা না করিয়্াই আমরা নিজের নৈতিক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত 
করি। চক্ষু বারা নিকটের কিংব! দুরের বস্ত দেখিতে হইলে চক্ষু, শিরা ও 
স্লাহু নযুনাধিক পরিনাণে সঙ্কুচিত করিতে হয়; এবং এই সৰ ক্রিয়া এত ভ্রুত 
হইয়। থাকে বে আমর তাহা জানিতেও পারি না । কিন্তু তাহার দরুণ এই 
বিষয়ের উপপত্তি কেহ কি অনুপযোগী মনে করিয়াছে? সার কথা, মনুষ্যের 
মন্ ব! বুদ্ধি সর্ধকালে ও সর্বকান্জে একই । কালো ও সাদার নির্ণর এক প্রকা 
রের বুদ্ধি করে এবং ভালনন্দের নির্ণস্ক অন্য প্রকারের বুদ্ধি করে, এ কথা ঠিক 
নহে। কাহার বুদ্ধি কম থাকে, আর কাহারও বুদ্ধি অশিক্ষিত বা অপরিণত 
থাকে, এইটুকুই ঘ৷ প্রভেদ । এই ভেদের প্রতি, এবং কোন কার্ম্য দ্রুত করিতে 
পারা যে অভ্যাস ও সাধনার ফল, এই উপলব্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখির়। পাশ্চাত্য 
ক্াধিভৌতিকবাদীর। স্থির করিয়াছেন যে, মনের ধে স্বাভাবিক শত্কতিসসূহ আছে 
তাহার ওদিকে সদসদ্বিচারশক্তি বলিয়৷ কোন আলাদ। শ্বতত্ত্র ও বিশি শক্তি 
স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 

আমাদের প্রীচীন শান্ত্রকারদিগের এই সন্বন্ধীস্ চরম সিদ্ানিও পাশ্চাত্য 
আধিভৌতিকবার্দীদিগেরই ন্যায় । শ্বস্থ ও শান্ত চিত্তে সকল. বিষক্বের'বেচার করা 
আবশ্যক, ইহা তাহার! শ্বীকার করেন। কিন্ত ধর্ম ধর্মনির্ণয়ের নুদ্ধি এক, এবং 

 কালোসাদ। ঝুঝিবার বুদ্ধি আর-এক, এ মত তাহারা স্বীকার করেন না। তাহারা 
ইহাও প্রতিপাদন করিস্াছেন যে, মন বে পরিমাণে স্থশিক্ষিত হইবে সেই পরি- 
আপে সে ভালমন্দ নির্ণপন করিতে পারিবে, তাই মনের উপ্নতিসাধনের বন্য 
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প্রাতোকের ধত্ব কর! আবশ্যক ; এবং এই উৎকর্ষ কিরূপে সাধন করিতে হইবে 
তাহার নিক়মও তাঁহারা বলিয়া! দিয়াছেন। কিন্তু সদস্দৃবিবেচনশক্তি সাধারণ 
বুঞ্ধি হইতে কোন ভিন বন্ত বা ঈশ্বরের দান, এ মত তীহারা। মানেন না'। 

* মনুষ্য কিরূপে জ্ঞান লাভ করে এবং তাহার মন ব। বুদ্ধির ব্যাপার কেমন করিস) 
চলে, প্রাচীন কালে তাহার নুক্ম আলোচনা হুইয়! গিয়াছে । এই আলোচন। 
“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার' নামে অতিন্ধিত হুইয়। থাকে । ক্ষেত্র অর্থে শরীর এবং 
ক্ষেত্রও্র অর্থে আত্মা । এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার আধ্যাত্ববিদ্যার মূল । এই 
ক্ষেক্ষেত্রজ্ত বিদ্যার ঠিক্ জ্ঞান হইলে পর, শুধু সদসদ্বিবেচনশক্তি কেন, কোন 
মনোদেবতারই অস্তিত্ব আত্ম। হইতে উৎকৃষ্ট বা! দ্বতস্ত্র বলিস স্বীকার করিতে 
পারা যায় না। এই অবস্থাতে আধিদৈবতপক্ষ স্বতই ছুর্বল হ্ইয়। পড়ে । তাই 
এক্ষণে এই ক্ষেক্ষেত্রজ্ঞবিদ্যারই সংক্ষেপে বিচার করা হইবে । ভগবদ্গীতার 
অনেক সিদ্ধান্তেরই প্রকৃত অর্থও এই বিচারস্ত্রে পাঠকের ঠিক উপলব্ধি হইবে । 

মন্তষ্যের দেহ ( পি, ক্ষেত্র, বা শরীর ) একটা মস্ত বড় কারখানা বলিলেও 
চলে। কোন কারখানা যেক্প বাহিরের পণ্যদ্রব্য প্রথমে ভিতরে লইয়। বাওয়। 
হয়, এবং তাহার পর সেই মালের বাছাই ধ! ব্যবস্থা করিয়া পরে কারখানার 
উপযোগী পদার্থ কোন্গুলি এবং অন্থপষোগী কোন্গুলি তাহ। স্থির করিয়! 
বাহির হইতে ভিতরে-আন। কাচা মাল হইতে নৃতন পদার্থ প্রস্তত করি! তাহা 

বাহিরে পাঠান হয়; সেইরূপ মনুষ্যের দেহের মধ্যেও প্রতিক্ষণে অনেক ব্যাপার 
চলিতে থাকে । এই জগতের পাঞ্চভৌতিক পদার্থসম্বন্ধে মনুয্যের জ্ঞানপ্রাধিক্র 
জন্ত মন্ুষ্যের ইন্দ্রিরসমূহই প্রথম সাধন। এই ইন্ট্রিয়সমূহের দ্বার! জাগতিক, 
পদার্থের প্রক্কৃত ব! মূল স্বরূপ জানা যায় না। আধিভৌতিকবাদীগণের মত এই 
“যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে পদাথসমূহ,যেন্বপ প্রতিভাত হয়, তাহাদের যথার্থ 
ত্বরূুগ তাহাই। রিস্তু কাল বদি আমরা! কোন নব ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হই, তাহ! 
হইলে তাহার,দৃষ্টিতে জাগতিক পদার্থের গুণধর্মা বর্তমান হইতে যে ভিন্ন হইবে, 
তাহ৷ আর বলিতে হইবেনা। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যেও ছুই ভেদে আছে-.. 
একু কর্মন্দ্রিয়, দ্বিতীয় জ্ঞানেক্দ্িয় । হাত, পা, বাক্-যন্ত্র, গুদ ও উপস্থ এই পাঁচটা 
কর্দেক্রিয়। আমরা আমাদের শরীরের দ্বারা যে কোন ব্যবহার করি সে সমস্তই 
এই কর্শেক্রিয়ের দ্বারাই করির! থাকি। নাক, চোখ, কান, জিভ ও ত্বকৃ, এই 
পাচটী-জ্ঞানেজির় । চক্ষু দ্বারা রূপ, জিহ্ব| দ্বার| রস, কর্ণ দ্বারা শব্দ, নাসিক! 
ছার! গন্ধ 9 ত্বক দ্বারা স্পর্শ উপলব্ধি করি। €য কোন বাহ্ পদার্থই ধর 
না কেন, তত্যম্বন্ধে আমাদের বে জ্ঞান হয়, তাহা! উক্ত পদার্থের রূপ-রস-শব-গন্ধ- 
ক্ঘরর্শর বাহিরে অন্ফ আর কিছুই ন্তহে। উদাহরণ যথা ধর, এক টুকরা সোনা4 
উদ চোখের দৃষ্টিতে পীতবর্ণ, স্তকের নিকট কঠিন বলিয়! গ্রতিভান্ত হয়, পিটিলে 
লন্ব! হি, -ইতাদি তাহার যে ওণ আমাদের ইন্ত্রিয্গোচর হয় তাহাকেই আমরা 
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সোনা বলি এবং এই গুণসকল বারংবার এক পদার্থের মধ্যে প্রকই- রবে 
দেখিতে পাওয়! গেলে, আমাদের দৃষ্টিতে সোন! এক স্বতন্ত্র পঞ্ধর্থ হইযা'গাড়ান্স । 
বাহিরের মাল ভিতরে নেওয়া এবং ভিতরের মাল ৰাহিরে পাঠিয়ে দিবার 
জন্য যেরূপ কোন কারখানার দরোজ। থাকে, সেইরূপ মানবদেহে বাহিরের 
মাল তিতরে আনিবার জন্ত জ্ঞানেন্জরিয়রূপী স্বার আছে এবং তিতরের মাল 
বাহিরে পাঠাইবার জন্য কর্নেন্টরিয়রূপ দ্বার আছে। নুর্যের কিরণ কোন পদ 
ধের উপর পড়িয়া তথ! হইতে আবার ফিরিয়া আমাদের চোখের মধ্যে প্রবেশ 
করিলে আমাদের আত্মায় সেই পদার্থের রূপসম্বন্ধে জ্ঞান হইয়া থাকে । কোন 
পদার্থ হইতে নিঃস্ছত গন্ধের সুস্ পরমাণু আমাদের নাকের মজ্জাতস্তর উপর 
আদিয়৷ পড়িলে আমাদের নিকট তাহার গন্ধ আসে । অন্য জ্ঞানেক্দ্িয়ের ব্যাপা- 
রও এইরূপেই চলিয়া থাকে | জ্ঞানেন্দ্রিরসকল এইরূপে ব্যাপার করিতে থাকিলে 
তাহাদের দ্বারা বাহ জগতের পদার্থের জ্ঞান হইতে থাকে । কিন্তু জ্ঞানেক্রিয়- 
সকলে কোন ব্টাপার করে তাহাদের জ্ঞান ম্বতঃ তাহাদের হয়' না, তাই 
জ্ঞানেন্দিয়দিগকে 'জ্ঞাতা”ন। বলিয়! শুধু বাহিরের মাল ভিতরে আনিবার “দরোজা” 
বল! হইয়াছে । এই দরোজ! দিয়! মাল ভিতরে আসিয়৷ পড়িলে পর, তাহার 
পরবর্তী ব্যবস্থা করা মনের কাজ ।' উদাহরণ ষথা-দ্বিগ্রহর হইলে ঘড়িতে ঘণ্া। 
বাজিতে থাকিলে তখনই আমাদের মন বুঝিতে পারে না যে কল্পটা বাজিয়াছে। 
কিন্ত যেমন যেমন ঘড়িতে ঠনঠন” করিয়া এক একটী আওয়াজ হইতে থাকে” . 
তেমনি তেমনি বাযুতরদ্দ আমাদের কানে আসিয়! আঘাত করে, এবং মজ্জা- 
তন্তর দ্বারা প্রত্যেক আওয়াজের পৃথক পৃথক সংস্কার প্রথমে আমাদের মনের 
উপর হুর এবং শেষে এই সকল মিলিত করিয়া কয়টা বাজিল তাহা! আমরা স্থির 
করি। জ্ঞানেন্ত্রিয় পশুদিগেরও আছে ঘড়ির এক এক ঠোকা' যেমন যেমন ' 
পড়িতে থাকে, তেমনি তেমনি প্রতোক ধ্বনির সংস্কার তাহার কান দিরা“মন 
পত্যস্ত পৌছায়; কিন্ত তাহার! এ সমস্ত সংস্কারকে একত্র করিয়া বারোটা 
বাজিল বলিয়। স্থির যে করিতে পারিবে, তাহাদের মন এতটা বিকশিত হয় নাই। 
এই শব্দ শাস্ত্রী পরিভাষায় বলিতে হইলে এইব্প বল! হইয়া থাকে যে, গণ্ডর 
একাধিক সংস্কারের পৃথক পৃথক জ্ঞান হইলেও তাহার সেই অনেকতার ' মধ্যে 
একত্বের বোধ হয় না। ভগবাীতাতে আছে-*ইন্দ্রিয়াণি পরাধ্যাঃ ইন্জরিয়েভাঃ 
পরং মন:*-_অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল ( বাহ্ ) পদার্থ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দিন্থ অপে- 
ক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ (গীতা! ৩. ৪২)। উপরে ষাহা। লিখিত হইয়াছে, ' তাহাই ইারও 
তাবার্থ। পূর্বে বলির আসির়াছি যে, মন স্থির ন! হইলে .চোখ খোল! থাকি- 
৩১ কিছুই দেখা! বায় না এবং কান খোল! থ্কিলেও কিছুই শোনা যায় না! 

তাৎপর্যয এই যৈ, এই দেহরূপী কারখানার “মন'একটা মুন্পী ( কেরাণী ), যাহার 
নিকট জঞানেক্িনের হবার বাহিরের সমস্ত মাল প্রেরিত হয়) এবং এই স্ুলী 
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€ষন) এ মালের বাচাই করে.। এখন বিচার করিতে হইবে কবে, এই বাচাই 
কিরূপে বক্স! হল্জ এবং এ পর্য্যন্ত আমরা যাহাকে সাধারণত “মন? বলিয়া 
আপিয়াছি, তাহারও আর কত প্রকার ভেদ কর! বাইতো পারে, কিংবা! একই 
“মন অধিকারতেদে কি-কি পৃথক নাম প্রা হয় । ঃ 

জ্ঞানেন্দ্িষোগে মনের উপর ঘে নকল সংস্কার ক্ঘটে সেগুলি প্রথমে এ 
ক্বরিক্া এবং তাহাদের পরম্পর তুলন! করিয়! নির্ণর করিতে হয় যে, তাহাক্ষের মধ্যে 
€কোন্টি ভাল, আর কোন্টি মন্দ, কোন্টি গ্রান্ আর কোন্টি ত্যাজা, এবং 
কোন্টি লাতজনক ও কোন্টি ক্ষতিজনক | ইহা নির্ণর হইলে পর, তাহাদের 
মধ্যে যেটি ভাল, গ্রান্, লাভজনক, উচিত বা কষিবার যোগ্য ভাহাই করিতে 
আমর গ্রবৃত্ত হই। ইহাই সাধারণ মানসিক ব্যবঙ্গার। উদাহরণ যথা--আমর! 
(কোন বাগানে গমন করিলে, চক্ষু ও নাসিক এই ছুই ইন্দরিয়ের দ্বারা আমাদের 
মনের উপর বাগানের গাছ ও ফুলগুলির সংস্কার ঘটিয়া থাকে । কিস্তু এই ফুল- 
গুলির মধ্যে কোন্ ফুলের গন্ধ ভাল ও কোন্টির গন্ধ খারাপ, এই জ্ঞান আমা- 
দের আত্বাতে না হইলে, কোনও ফুল হস্তগত করিবার ইচ্ছা মনে উৎপর হয় 
না এবং তাহা তুলিবার উদ্যোগও আমর করি না। অতএব সমস্ত মনো- 
ব্যাপারকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে (১) জ্ঞানে- 
ন্রিয়ের দ্বারা বাহ্ পদার্থের জ্ঞান পাইয়া! সেই সকল সংস্কারের তুলনার জন্ত ব্যবস্থা- 

. পূর্বক সাজাইয় রাখা) (২) এইবপ ব্যবস্থার পর তাহাদের ভালমনের সারা” 
সার বিচার করিয়া! কোন্টি গ্রাহথ ও কোন্টি ত্যাজ্য তাহা স্থির করা) এবং (৩) 
এই নিশ্চয় হইলে পর, গ্রাহ বস্ত গ্রহণ করিবার ও অগ্রাহা বস্ত ফেলিয়া! দিবার 
ইচ্ছা! উৎপন্ন হইয়া! আবার সেই অন্থসারে প্রবৃত্তি হওয়া.। কিন্তু ইহা আবশ্যক 
“নহে যে, এই তিন ক্রিগ্া ব্যবধান বিনা সঙ্গে সঙ্গে একের পিছনে আর একটি 
হইতে থাকিবে । ... ইহা সম্তভর যে, পূর্ববৃষ্ট কোন বস্তর ইচ্ছা আজ হইল) কিন্তু 
ইহাতেই বন] যাইতে পারে নাযে, উক্ত তিন ক্রিয়ার মধ্যে কোন একটি ক্রিয়ার 
প্রয়োজন নাই। বিচারের কাছারী এক হইলেও সেখানে যেমন কাজের এইরূপ 
বিভাগ আছে-_ প্রথমে বাদী ও প্রতিবাদী কিংব! তাহাদের উকিল আপন.জাগন. 
সাক্ষ্য ও প্রমাণ বিচারপতির সমক্ষে উপস্থিত করে, তাহার পর উভয়পক্ষের 
সাক্ষীসাবৃদ্র. দেখিয়া তাহার উপর বিচারপতি আপন বিচার নিষ্পত্তি করেন, এবং 
বিচারপতি-কৃত নিষ্পত্তি শেষে নাজির আমলে আনে ? ঠিক সেইরূপ এ পর্য্যস্ত 
বে যুন্দীকে আমরা সাধারণত .“মন” বলিয়া! আসিক়াছি, তাহার ব্যাপারসমূহেরও 
বিতগ হইক্। থারে। তন্মধ্যে সন্মুথে উপস্থিত বিষয়সমূহের সারাসার বিচার 
করিয়া কোন এক বিষয় অমুক এপ্রকারেরই-.( এবমেব) অন্য প্রকারের নক্ে 
€ নাহন্যথ৷ )/ এইরূপ নিশ্চয় করিবার কাজ ( অর্থাৎ কেরল বিচারধতির, কাজ ) 
বুদ্ধি নামক ইন্ড্রিয়ের 1 ..উপরে করিত সমস্ত মনোব্যাপার. হইতে এই সারাসার 
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(বিবেকশক্তিকে পৃথক কল্পিলে পর্ন, ফেধল বাকী সমন্ত ব্যাপারই যে ইন্্িয়ের 
দ্বার হইয়! থাকে, তাহাকে ই .সাংখ্য ও বেনান্তশাস্ত্রে নন বনে (সাং কা. ২৩ ও 
২৭ দেখ )।- এই মন উকিলেন্র মতো! কোন বিষন়্ এইপ্রকাক্ধ ( সংক্ষর ), কিংৰ 
ইহার বিপরীতে পরী প্রকার (বিকল), ইত্যাঙ্দি করনাসমূহকে বৃদ্ধির সমক্ষে' 

। নির্ণযের জন্য উপস্থিত করে। তাই ইহাকে “সক্ষবৰিকল্পাত্মক+ অর্থাৎ নিশ্্- 
ক্কানী না বলির! গুধু কল্ননাকারী ইন্দ্রিয় বল। হইয়াছে । “সন্কর” শবে কখন কখন 
শলিশ্চয়ের”ও অর্থ সমাবেশ করা যান €ছান্দোগ্য, ৭, ৪.১ দ্বেখ)। কিন্তু 
ওখানে নিশ্চয়ের অপেক্ষা না৷ রাখিয়া অমুক বিষয় অমুক প্রকারের মনে করাঃ 
মানা, করন! করা, বুঝা কিংবা! কিছু যোজনা করা, ইচ্ছা করা, চিন্তা করা। 
মনে আন! ইত্যাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্যেই, 'সন্কল্প” শব্দের উপযোগ করা হইয়াছে । 
কিন্ত উকিলের মতো এই প্রকার নিল করপনাসমূহকে বুদ্ধিসমক্ষে নিম্পতির জন্য 
কেবল উপস্থিত করাতেই মনের কাজ শেষ হয় না। বুদ্ধি দ্বারা! ভালমন্দের নির্ণয় 
হইলে গর, যে বিষয় বুদ্ধি গ্রাহ্থ মানিয়াছে, কর্মেন্দ্িয দ্বাব্া তাহারই আবরণ 
করা! অর্থাৎ বুদ্ধির আঞ্ঞাকে কাধ্যে পরিণত কর1--এই নাজিবের কাজও মনেরই 
করিতে হুয়। তাহার দরুণ মনের ব্যাখ্যা অন্য প্রকারেও কঙ্িতে পারা যায়। 
ইহ! বনিতে কোনই আপত্তি নাই ষে, বুদ্ধিকৃত নির্ণ্কে কিরূপে আমলে আনিতে 
হুইৰে তাহার থে বিচার করিতে হয়, তাহাও একপ্রকার সন্কর্নবিকল্পাত্মকই। 
কিন্তু ইহার জন্য সংক্কতভাবায় 'ব্যাকরণ-বিস্তার করা+ এই স্বতন্ত্র নাম দেওয়া 
হুইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত বাকী সন্ত কাজ বুদ্ধিরই | এ পর্য্যন্ত মন নিজেই 
করনাসমুহের সারাসার বিচার করে ন।। সারাসার বিচার করিনা কোন এক 
বস্তর যথার্থ জ্ঞান আম্মার করাইয়া দেওয়া, কিংবা বাছাই করিয়া অমুক 
বস্ত অনুক গ্রকারের তাহ নিশ্চয় কর! ব! তর্কের দ্বারা কাধ্যকারণসম্বন্ধ দেখিয়। 
নিশ্চিত অনুমান করা, অথব! কার্ধ্যাকাঁ্ধ্য নির্ণয় করা, এই সমস্ত ব্যাপার বুদ্ধির । 
সংস্কত তাষায় এই ব্যাপারসমূহকে “ব্যবসায়” বা! "অধ্যবসায়, বলে । তাই, এই হই 
শবের উপযোগ করির়! “বুদ্ধি' ও “মন ইহাদের মধ্ ভেদ দেখাইবার অন্য 
মহাভারতে (শাং ২৫১. ১১) এই ব্যাখ্যা দেওয়া! হইয়াছে-_ ০০ 

ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিঃ মনে। ব্যাক রণাত্মকম্ ॥ 
পবুদ্ধি ( ইন্্িয) ব্যবপারকারাী অর্থাৎ সারাসারবিচারপুর্বক নিশ্চয়কারী ? এবং 
মন ব্যাকরণ অর্থাৎ বিস্তারকারী--লে পরবর্তী ব্য পী প্রবর্তক ইন্দ্রিয়, 
অর্থাৎ বুদ্ধি বাবলায়াত্মক এবং মন ব্যাকরণাত্মক*। ভগবদপীতাতে পব্যবসায়া- 
'স্মিক! বুদ্ধিঃ* এই শবের উল্লেখ আছে (গী, ২. ৪৪); -এবং সেই স্থানেও বুদ্ধির 
কার্ “সারালারবিচারপৃর্র্বক নিশ্চয়কারী ইন্দ্িক্টই ॥ প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি কেবল এক 
তলোরার মাত্রণ যাহা কিছু তাহার সন্দুখে আসে,বা আনীত হয়, তাহার কাট- 
ছাট করাই তাহার কাজ; তাহার অন্য কোনও খপ -ব। ধর্শনাই ( মভা, কন; 
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১৮১, ২৩)। সঙ্বঙ্প” বাসনা, ইচ্ছ!, স্থতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, উৎসাহ, কাকণ্য, উতৎকঠ! 
প্রেম, দয়া, সহান্তৃতি, কৃতজ্ঞতা, কাম, লজ্জা, আনন্দ, ভীতি, রাগ, সঙ্গ, দ্বেষ 
লোত, মদ, মাৎসর্ষয, ক্রোধ ইত্যাদি সমত্জ মনেরই গুণ বা ধর্ম (বৃ, ১. ৫. ২, 

, মৈক্র্য, ৬. ৩০ )। এই সকল মনোবৃত্তি যেমন যেমন্ জাগ্রত হয় তেমনি তেমনি 
কম্ম করিবার দিকে মন্গুষ্যের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । উদ্াহরণ. যথা-_মন্ুষ্য যত্টু 
বুদ্ধিমান হোক না কেন এবং যতই কেন ভালরূপ গরীব লোকদের অন্স্থা 
জান্থক না, তাহার মনে যদি করুণাবুত্তি জাগ্রত না হম্ন তাহা হইলে তাহার 
গরীবদের সাহাব্য করিবার ইচ্ছ৷ কখনই হুইবে না। অথবা, বুদ্ধ করিবার ইচ্ছা 
থাকিলেও ধৈর্য্য না থাকিলে সে যুদ্ধ করিবে না। তাৎপর্য এই যে, ষে বিষয় 
আমরা করিতে ইচ্ছা করি তাহার পরিণাম কি হইবে বুদ্ধি কেবল তাহাই বলিয়া 
প্নেয়। ইচ্ছা! কিংবা ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ বুদ্ধির ধন্্ না হওয়ীয় বুদ্ধি আপনা হইতে 
অর্থাৎ মনের সাহাবা; ব্যতীত কখনই ইন্দ্রিদিগকে প্রেরণা দিতে পারে না । 
উল্টাপক্ষে ক্রোধাদির বশীতৃত হয়! স্বয়ং মন ইন্দ্িয়দিগকে প্রেরণা দিতে পারি- 
লেও বুদ্ধির সারাসার বিচার ব্যতীত শুধু মনোবৃত্তিসমূছের প্রেরণার দ্বারা সংঘটিত 
কমন নীতিদৃষ্টিতে শুদ্ধ হইবেই, তাহা বল] যায় না। উদ্দাহরণ বথা বুদ্ধির উপ- 
যোগ ন! করিয়! শুধু করুণাবৃত্তি হইতে কোন দান করিলে তাহা! কোন অপাত্রে 

' পড়িয়া তাহার মন্দ পরিণাম হইবার সম্ভাবনা আছে। সার কথা-_বুদ্ধির সাহাধ্য- 
ব্যতীত মনোবৃত্তি সকল অন্ধ। তাই মন্থষ্যের কোন কাঁজ তখনই শুদ্ধ হইতে 
পারে, যখন বুদ্ধি শুদ্ধ থাঁকে, অর্থাৎ ভালমন্দের অন্রানস্ত নির্ণয় করিতে পারে ; মন, 
বুদ্ধির অনুরোধে কার্ধ্য করে; এবং ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীনে অবস্থিত। বুদ্ধি ও 
মন এই ছুই শব্ধ ব্যতীত “অস্তঃকরণ” ও “চিত্ত” এই ছুই শব্খও প্রচলিত আছে । 
তন্মধ্যে “অস্তঃকরণ” শবের ধাত্বর্ধ “অস্তরস্জ করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়”, এই জন্য 
তাহার মধ্যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার প্রভৃতি সমস্তেরই সাধারণত সমাবেশ 
করা হয়; এবংমন সর্বপ্রথম বাহ্যবিষয়ের গ্রহণ অর্থাৎ চিন্তন করিতে প্রবৃত্ত" 
হইলে তাহাই চিত্ত হয় ( মভা, শা. ২৭৪. ১৭)। কিন্তু সাধারণব্যবহারে এই 
সমস্ত শব প্রায় একই:অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় অনেকসময় কোন্ অর্থ কোথায় 
বিবক্ষিত সে সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয় । এই গোলধোগ যাহাতে ন1 হয়, 
তাই উক্ত অনেক শব্দের মধ্যে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় মন ও বুদ্ধি এই ছুই শব্দই 
উপরি-প্রদত্ত নিশ্চিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে মন ও 
বুদ্ধির তেদ স্থাপন করিলে, বিচারপতির অধিকারস্থত্র বুদ্ধিকেই মন অপেক্ষা 
কাজেকাজেই শ্রেষ্ঠ বলিগ্জীৎ মানিতেঁ হয়) এবং মন প্র বিচারপতি বুদ্ধির 
ুন্দী*্র। কেরাণি হইয়! দীড়ায়। £ঁমনসন্ত পর! বুদ্ধি:*_-মন অপেক্ষা! বুদ্ধি 
শ্রেঠ ঝা অতীত .(গী, ৩. ৪২) গীতাবাক্যের ভাবার্থও এই তথাপি 
উপরিনউক্ত অনুসার্ধে প্র কেরাণীকেও ছুই' প্রকারের কাজ করিতে হয় 

৯৮ 



১৩৮ গীতারহস্য অথবা! কর্মাযোগশাস্ত্র । 

এক, জ্ঞালেন্দরিয় দ্বারা অথব! বাহির হইতে ভিতরে আনীত সংস্কারসমূহের 
ব্যবস্থা করিয়া, উহাদিগকে নিষ্পত্তির জন্য বুদ্ধির সমক্ষে স্বপন কর1% এবং 
্লিীয়, বুদ্ধির দ্বার নিষ্পত্তি হইলে পর, বুদ্ধির হকুম বা আদেশ কর্শেকরিয়ের 
নিকট পৌছাইয়৷ দিয়া, বুদ্ধির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আবশ্যক বাহ্যক্রিয়৷ 
ক্রাইয়৷ লওয়া। দোকানের জন্য জিনিস খরিদ করা ও দোকানে বসিয়। বিক্রী 
করা, এই ছুই কাজই অনেক সময় যেমন দোকানের একই কর্মচারীকে করিতে 
হয়, সেইরূপ মনেরও ছুই কাজ করিতে হয়। আমাদের কোন ন্নেহপাত্র আমা- 
দের নজরে পড়িলে এবং তাহাকে ডাকিবার ইচ্ছা হইলে আমর! তাকে “ওরে” 
বলিয়া ভাকি। এই ব্যাপারটিতে অন্তঃকরণের মধ্যে কত ব্যাপার হয় দেখ। 
প্রথমে চোখ অথবা জ্ঞানেন্দ্ির় এই সংস্কার মনের মারফত বুদ্ধির নিকট 
পাঠাইল যে, আমাদের ' স্নেহপাত্র নিকটে আছে; আবার বুদ্ধির মারফত সেই 
জ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হয়। ইহা হইল জ্ঞান হইবার ক্রিয়া। তাহার পর, 
সেই ন্নেহপাত্রকে হাক দিয়! ডাকিতে হুইবে, আত্ম বুদ্ধির দ্বারা ইহ! স্থির 
“করে; এবং বুদ্ধির এই অভিপ্রায় আমলে আনিবার জন্য মনের মধ্যে বলিবার 
ইচ্ছ। হয় এবং মন আমার জিহ্বা ( কর্েন্িয়ের) দ্বার “ওরে শব বলাইয়। 
থাকে। পাণিনির শিক্ষাগ্রন্থে শবোচ্চারপক্রিয়ার বর্ণনা! এই ভাবেই কর! 

| 

আত্ম৷ বৃদ্ধা সমেত্যাহ্্থান্ মনো যুংক্তে বিবক্ষয়! 
মনঃ কাম্নামিমাহস্তি সঃ প্রেরয়তি মারুতম্। 
মারুতন্তুরসি চরন্ মন্্ং জনয়তি ন্বরম্ ॥ 

অর্থাৎ--“আত্ম। প্রথমে বুদ্ধি বার! সমস্ত বিষয় আত্মগত করিয়! মনোমধ্যে বলিবার 
ইচ্ছ' উৎপন্ন করে $ এবং মন কায়াগ্রিকে চালিত করিবার পর কায্না্মি বায়ুকে 
প্রেরিত করে। তদনস্তর, এই বাধু বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয় মন্ত্রম্বর উৎপন্ন 
করে”। এই স্বর পরে ক£তালব্যাদিবর্ণভেদে মুখ হইতে নিঃস্যত হয়। উপরি- 
উত্ত শ্লৌকের শেষ ছুই চরণ মৈত্রযুপনিষদেও প্রদত্ত হইয়াছে (মৈক্রয, . ১৯১)) 
এবং ই হইতে উপলদ্ধি হয় যে, এই শ্লোক পাণিনি হইতেও প্রাচীন।* আধুনিক 
শারীরশান্ত্রে কার্নাপ্রিরই নাম “মজ্জাতন্ত' | কিন্তু বহিঃপদার্থের জ্ঞান অন্তরে আমি- 
বার জন্ত বে মজ্জাতন্ত এবং বুদ্ধির আদেশ কর্েজ্জিযযোগে মনের দ্বার! সম্পাদন 
করিবার জঙ্ঠ বে মজ্জাতস্ব, এই ছুই মজ্জাতস্ত বিভিন্ন ; তাই তদদনুসারে মনও ছুই 
ৰলিয়৷ মানিতে হইবে, এইরূপ পাশ্চাত্য শারীরশাসক্তদিগের উদ্ভি। আমাদের 

* মৈত্রপনিবৎ পাশিনি হইতে প্রাচীন, এইরূপ মোক্ষমুলর সাহেব লিখির়াছেন। 
80150 100৮৪ ০1 009 1996 96189, ৯] 2৬৯ 2১ 2০5 ঘা 11145 
ইহার বিস্তৃত বিঠার আমি পরে পরিশিষ্টপ্রকরণে ককগিস্বাছি, ভাহ! দেখ! ' 
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শাস্ত্রকারের! ছুই মন ন! মানিয়া, বুদ্ধি ও মনকে পৃথক করিয়! এইমাত্র বলিয়া 
ছেন যে, মন উভগ্নাত্বক অর্থাৎ তাহ! কর্মেন্িয়ের নিকট কর্শের্দরিয়ের অনুরূপ ও 
জ্ঞানেন্ত্িয়ের নিকট জ্ঞানেন্রিয়ের অনুরূপ কাধ্য করিনা! থাকে । উততষের্ তাৎ- 
পর্ধ্য একই। উভয়েরই দৃষ্টিতে বুদ্ধি নিশ্ন্নকারী ৰিচারপতি এবং মন প্রথমে 
জ্ঞানেঞ্রিয়ের নিকট সঙ্কল্প-বিকল্লাত্মক হইয়া যায় এবং কর্শেন্ছ্িয়ের নিকট ব্যাক- 
রণাত্বক বা কাধ্যসম্পাদক অর্থাৎ কর্েক্রিয়ের সাক্ষাৎ প্রবর্তক হইয়া থাকে। 
কেন বিষয়ের “ব্যাকরণ” অর্ধাৎ কার্য সম্পাদন করিবার সময়, বুদ্ধির ছকুম কি 
প্রকারে পালন কর! যাইবে, সে সম্বন্ধে কথন কখন সঙ্কর-ৰিকল্প করাও মনের 
আবশ্যক হম । তাই, মনের ব্যাখ্যা করিৰার সময়, সাধারণত “সক্বল্পবিকল্পাআ্মকং 
মনঃ, এইবূপ বলিবারই রীতি আছে। কিস্তু মনে রেখে যে, নে সময়েও 
উহার মধ্যে মনের হই ব্যাপারেরই সমাবেশ হইয়। থাকে,। 

বুদ্ধি কিন! নির্ণয়কারী ইন্দ্রিয়, এই যে অর্থ উপরে বল! হইয়াছে তাহা! কেবল 
শাস্ত্রীয় ও স্থক্স বিচারের জন্য উপযোগী । কিন্তু এই শাস্ত্রীয় অর্থের নির্ণনক প্রায়ই পরে 
কর৷ হয়।” তাই, এখানে এই শাস্তীক্ল অর্থ নিশ্চিত হইবার পুর্বে “বুদ্ধি শবের 
যে ব্যবহারিক অর্ধ প্রচলিত হইব গিক্সাছে তাহা ও এখানে বিচার কর! আবশ্যক । 
ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধি কোনও ৰিবয়ের প্রথম নির্ণর্ না করিলে, সেই বন্তর জ্ঞান 

, আমাদের হয় না) এবং জ্ঞান না হইলে পেই বস্ত লাভ করিবার ইচ্ছা কিংবা 
বাসনাও হয় না। তাই ব্যবহারে, আম গাছ ও ফল উভফ্কেতেই যেরূপ “আম” 
এই একই শব প্রযুক্ত হয়, দেইরপ ব্যবসাক্সাত্থিকা! বুদ্ধি ও সেহ বুদ্ধির বাসনাদি 
ফল, উভক্নেতেই ব্যবহারে সাধারণ লোকে অনেক সময় এই একই বুদ্ধিশব্ প্রয়োগ 
করিয়। থাকে | উদাহরণ যথা! অমুকের বুদ্ধি হট এইরপ যখন আমর! বলি তখন 
তাহার বাসন! হু এইরূপ অর্থে বলিয়। থাকি। শান্তদৃষ্টিতে ইচ্ছা ঝা বাসন! 
মনের ০্ধর্দ হওয়ায় তাহার বুদ্ধি নাম দেওয়ী সঙ্গত নহে। কিন্তু বুদ্ধি শব্দের 
শা্রীয় অর্থ নিকর্ষিত হইবার পূর্বব হইতেই সাধারণ ব্যবহারে লোকেরা এই 
ছুই অর্থে বুদ্ধি' শবের প্রনয়াগ করিয়া আসিয়াছে-_-€ ১) নির্ণয়কারী ইন্দ্রিয় 
এবং (২) সেই ইন্ছ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পরে মনুযোর মনে উৎপন্ন বাসন! 
বৰ! ইচ্ছা । তাই আমের ভেদ দেখাইতে হইলে যেমন "গাছ" ও 'ফল” এই শব্- 
গুলির প্রয়োগ করা হয়, সেইরূপ বুদ্ধির ছুই অর্থের প্রভেদে দেখান যখন 
আবশ্যর হয় তখন নির্ণন্নকারী অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বুদ্ধির সহিত “ব্যবসায়াস্মিক।» 
এই বিশেষণ সংষোক্ধিত করা হয়, . এবং বাসনাকে শুধু “বুদ্ধি” কা বড় জোর 
“বামনাত্মক” বুদ্ধি বলা হইয়। থাকে । গীতাতে উপক্িউক ছই অর্থে ই “বুদ্ধি 
শব এপযুক্ত হইয়াছে ( গীঁ,২, ৪৯, ৪, ৪৯) ৩, ৪২)। কর্দষোগের বিচার 
ঠিক্ বুঝিতে. হইলে হইলে, “বুদ্ধি” শবের্ শবেরঃ উপরি-উক্ত ছই অর্থই সর্বদা, “মনে রাখ! 
আবশ্যক। মনুষ্য যেকোন কর্শা করুক না কেন, তাহার মলোব্যাপারের 
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স্কেম এইরাপ-_.সেই কর্ম ভাল কি মন, করণীয় কি করণীয় মহে ইত্যাগি 
বিষয়ের বিচার সে প্রথমে 'ব্যবসায়াত্মিক” বুদ্ধিইঙ্জিয়ের হ্বারাই করিয়। থাকে ১ 
এবং পরে সেই কর্ম কৰিবার ইচ্ছা ৰা বাসনা (অর্থাৎ বাসনাত্বক বুদ্ধি ) 
অনার মনে উৎপন্ন হুহয়। তাহাকে উক্ত কর্ম করিতে প্রবৃত্ত করে। কার্ধ্যা- 
কার্য্যের নিষ্পত্তি করা, যাহা (ব্যবসায়াত্মিক ) বুদ্ধি-ইন্জরিক্গের ব্যাপার। উহ। স্বস্থ 
শান্ত থাকিলে, নিরর্থক অন্য বাসন! ( বুদ্ধি) মনেতে উৎপন্ন হইয়৷ মনকে 
বিগড়াইতে পারে না। তাই প্রথমে ব্যবসান্নাত্মিক বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও স্থির 
কর! গীতান্তর্গত কর্মফোগশাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত (গী, ২, ৪১। শুধু গীতা 
নহে,*ক্যাণ্টও * বুদ্ধর এইরূপ ছুই তেদ্দ করিয়া শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মবক 
বদ্ধ ও ব্যবহারিক অর্থাৎ বাসনাতআ্মক বুদ্ধির ব্যাপারাধি ছুই স্বতন্ত্র গ্রন্থে 
বিচার করিয়াছেন। বস্তত দেখিলে প্রতীতি হয় যে, ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে 
স্থন্থির করা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের বিষন্ন, কর্মযোগশাস্ত্রেরে নহে । কিন্তু 
কর্টের বিচার করিবার সমক্ন কন্মের পরিণামের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কর্ম্- 
কর্তার বাসন! অর্থাৎ বাসনাত্বক বুদ্ধি কিরূপ তাহাই প্রথমে দেখিতে হইবে, 
ইহাই হইল গীতার সিদ্ধান্ত ( গী, ২. ৪৯)। এবং এই প্রকারে বাসনার 
বিচার করিলে দেখ; যায় বে, যাহার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি সুস্থির ও শুদ্ধ হয় নাই, 
তাহার মনে বাসনার বিভিন্ন তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এবং সেইজন্য ৰল! 
যায় না যে, দেই বাসন! সর্বদ| শুদ্ধ ও পবিত্র হইবেই (গী, ২, ৪১)। বাসন 
শুদ্ধ না হইলে পরবর্তী কর্শ কি করিয়। শুদ্ধ হইবে? তাই কর্দমযোগশান্ত্রেও 
বাবসাক্নাত্মক বুদ্ধি শু রাখিবার সাধন! অথবা উপারসগৃহের সবিষ্তার বিচার 
কর! আবশ্যক হয়; এবং এই জন্যই ভগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে, বুদ্ধিকে শুল্ক 
করিবার এক দাধন, এই দৃষ্টতে পাতঞ্জল যোগের বিচার কর! হ&য়াছে। কিন্ত এই 
সনন্ধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কোন কোন সাম্প্রদায়িক টীকাকার গীতার ,তাৎ- 
পর্য্য বাহির করিয়াছেন যে পাতঞ্রল যোগই গীতার প্রতিপাদ্য । এক্ষণে গীতা- 
শাস্ত্রে 'বুদ্ধি' শব্দের উপরি-প্রদত্ত ছুই অর্থ ও সেই ছই'অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ মনে 
রাখ! আবশ্যক, তাহা পাঠকের উপলব্ধ হইবে । 

সেষাক্; মানব'অস্তঃকরণের ব্যাপার কি প্রকারে চলে, তাহ! লক্ষ করিয়া 
মন ও বুদ্ধির কাজ কি, এবং “বুদ্ধি+ শব্দের অন্য অর্থ কি, তাহা বলা হুইয়াছে। 
এক্ষণে মন ও বাবসায়াত্মক বুদ্ধিকে এইরূপ পৃথক করিবার পর, সদসদূবিবেক- 
দেবতার কাজট। কি, তাহ! দেখ। বাকু। ভালমন্দ নির্বাচন করাই এই দেব- 

৬ ক ক্যান্ট এই ব্যবসায়াতিক বুদ্ধিকে [১07০ 12300, গরবং বাসনাত্বক বৃদ্ধিকে ৮১৮৪০- 

(041 [92502 নাম দিরাছেন ; এবং'হই বত গ্রন্থে এই ই খুদির বিচার-আলোচনা 
কবিধাহেন । ৃ 
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গার কাজ হওয়ায় মনের মধ্যে তাহার সমাৰেশ হইতে পারে না। এবং একমার্ত 
ব্যবসান্নাত্মক বুদ্ধিই যে কোন বিষয়ের বিচার করিয়া নির্ণপন করে বলিরা। সদদূ- 
বিবেকরূপ দেবতার জন্য কো্দ স্বতন্ত্র স্থান থাকে না। ইহা নিঃসলেহ যে, 

' যে কথার ৰা বিষয়ের সারাসার বিচার করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, সেই 
সম্ত বিষয় অনেক হইতে পারে। বেমন বাণিজা, যুদ্ধ, ফৌন্রদারী বা দেও- 
য়ানী মোকদ্দমা, মহাজনী, ক্রষিকার্ধ্য ইত্যাদি অনেক ব্যবসায়ে বিবিধ প্রসঙ্গে 
সারাসার বিচার করা৷ আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহার দরুণ ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি 
বিভিন্ন হয় না। সারাসারবিবেক বলিয়। যে ক্রিয়া, তাহ। সর্বত্র একই প্রকার ঃ 
এবং সেই জন্য বিবেক অথব| নির্ণরকারী বুদ্ধিও একই হওয়া চাই।. কিন্তু 
মনের ন্যাপ বুদ্ধিও শারীরধন্ন হুওয়। প্রযুক্ত পুর্ববকর্ম্মের অনুসারে, বংশাহ্থ- 
ক্রমিক বা আন্মসঙ্গিক সংস্কারবশতঃ বা শিক্ষার্দি অন্য কারণে, এই বুদ্ধি 
ন্যানাধিক পরিমাণে সার্বিক, রাজসিক কিংবা তামসিক হইতে পারে। কারণ, 
একের বুদ্ধিতে যে বিষক়্ গ্রাহ্য প্রতীত হয়, তাহাই অন্যের বুদ্ধিতে অগ্রাহ্য বলিয়া 
মনে হয়। কিন্তু'তাই বলিয়া বুদ্ধি-ইন্দ্িয় প্রত্যেক সময়েই ভিন্ন ভিন্ন হইয়! থাকে, 
এরূপ বল! বায় না। উদাহরণ শ্বপ্প, ম.ন কর চোখ । কাহারও চোখ ট্যারা, 
কাহারও বোজা, আর কাহারও বা কাণা; আবার কাহারও দৃষ্টি ঘোলাটে, 
আর কাহারও ব। স্বচ্ছ হইয়। থাকে । তাই বলিয্া চোখের ইন্দ্রিয় এক নহে, 
বহ্ছ--তাহা৷ আমর! বালতে পারি না। বুদ্ধি সন্বন্ধেও এই ন্যান্ন প্রক্মোগ কর 
বাইতে পারে। যে বুদ্ধির বার চাউল কিংব! গম জান! যায়; যে বুদ্ধির দ্বার! 
পাথর ও হীরার প্রভেদ জান! যার ? বে বুদ্ধির দ্বারা কালো, সাদা বা মিই-কটুর 
জান হয়, সেই বুদ্ধিই কাহাকে ভয় করিবে, কাহাকে তয় করিবে না, কিংব! 

' ল কি আর অসৎ কি, লাভ ও ক্ষতি কাহাকে বলে, ধর্ম ও অধর্্ম এবং কাধ্য ও 
'অকার্যের ভেদ কি, এই সমত্ত বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া শেষ নির্ণরও 
ফরিয়। থাকে। সাধারণ ব্যবহারে “মনোদেবতা” বলিয়া! উহ্থার তই গৌরব 
কর! হউক না কেন, তথাপি তন্ঙ্তানদৃষ্টিতে উহা! একই ব্যবসাাত্মক বুদ্ধি। 
এই অভিগ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিন্লা, গীতার অষ্টানশ অধ্যায়ে একই বুদ্ধির 

রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভেদ করিয়া ভগবান অজ্ঞনকে প্রথমে 
যাছেন ১-- - 

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্ধ্যাকার্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত বুদ্ধি; স। পরর্থ সাস্ধিকী। 

অর্থাৎ “কোন্ ক্্ব করিবে, কোনু কর্ণ করিবে না, কোন্ কর্ম করা উচিত» 
কোন্ কর্ম কর! অন্থচিত, কোনু বিষয়ে ভয় করিবে, কোন্ বিষয়ে ভয় করিবে না, 
দ্্ন কিসে হয় আর মোক্ষ কিসে হয়, বে ঝুধি দ্বারা এই সকল বিবয়ের (বেধার্থ) 



১৪২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশান্ত। 
জ্ঞান হর, তাহাই সান্বিকী বুদ্ধি* (গী, ১৮, ৩০)। এইবূপ. বলিবার পর 
বলিক্নাছেন যে £-- ্ | 

যর ধর্শমধন্্ং চ কার্ধ্যং চাকাধ্যজজবব চ। 
অযথাবং প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা.পার্থ রাজসী ॥ 

অর্থাৎ_-প্ধর্্ম ও অধন্, কিংব। কাব্য ও অকাধ্যের বার্থ নির্ণয় যে বুদ্ধি করিতে 
পারে না, অর্থাৎ যে বুদ্ধি সর্বদা ভূল করিতে থাকে, সেই বুদ্ধিই রাঁজসিক” 
(১৮. ৩১)। এবং শেষে বলিয়াছেন-- 

অধন্মং ধন্শমিতি বা! মন্যতে তমসাবৃত। 
সর্বার্থা্িপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ 

অর্থাৎ__৭যে বুদ্ধি অধন্মকে ধর্ম বলে কিংবা সকল বিষয়ে বিপরীত বা! উল্টা 
নির্ণর করে সেই বুদ্ধি তাম্সী* ( গী, ১৮. ৩২)। এই বিচার হইতে স্পষ্ট দেখ) 
যায় যে, কেবল ভালমন্বনির্ণপ্নকারী অর্থাৎ সদসদৃবিবেকবুদ্ধিরূপ শ্বতন্ত্র ও পৃথক 
দেবতা গীতার অভিমত নহে। বুদ্ধি নিয়ত ভালোর নির্ণয়কারী কখনই হইতে 
পারে না-_-এইবূপ ইহার অর্থ নহে। উপধু্ক্ত শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই যে, বুদ্ধি 
একই; এবং ঠিক ঠিক নির্ণয় করিবার সাত্বিক ধর্ম এ এক বুদ্ধিতেই পুর্ব্ব- 
সংস্কার, শিক্ষা ইন্্রিয়নিগ্রহ কিংব! আহারাদির কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে + 
এবং এই পূর্বসংস্কারাি কারণের অতাবেই প্র বুদ্ধি কাধ্যাকার্য্যনির্ণক্ের ন্যার 
অন্যান্য বিষয়েও রাঁজসিক কিংব। তামসিক হুইতে পারে ॥ চোর ও সাধুদের 
অথব৷ বিভিন্নদেশীয় মন্থ্ষ্যদিগের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কেন হয়, এই সিদ্ধান্তের 
স্বারা তাহার যেরূপ উপপত্তি হয়, সদসদৃবিবেচনশক্কিকে স্বতন্ত্র দেবত। বলিয়! 
মানিলে সেরূপ হয় না । আপনার বুদ্ধিকে সাত্বিক করা প্রত্যেক মন্ুষ্যের কর্তব্য । 
ইন্জিয়নিগ্রহ ব্যতীত এ কাজ হইতে পারে না। যে পধ্যস্ত ব্যবসার়াত্মবক বুদ্ধিঃ 
মনুষ্যের প্ররুত হিত কিসে হয় জানিতে পারে না, এবং তাহার নির্ণয় বা পরীক্ষা 
না করিয়! কেবল ইন্ট্রিয়দের মর্জি অনুসারে চলে, সে পর্য্স্ত সেই বুদ্ধিকে "শুদ্ধ 
বল৷ বাইতে পারে না। এইজন্য বুদ্ধিকে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীম হইতে ন। দিয় 
আমাদের এমন ব্যবস্থা কর উচিত, যাহাতে মন ও ইন্দ্রিয় বুদ্ধির অধীনে আসে। 
ভগবদ্গীতাতে অনেক স্থানে এই তন্বই কথিত হইয্লাছে ( গী, ২. ৬৭, ৬৮ % 
৩, ৭, ৪১) ৬. ২৪, ২৬) এবং কারণ এই যে, কঠোপনিষদে শরীরের সহিত 
রথের উপমা দিক! এই রূপক বীধা! হইয়াছে যে, এ শরীররূপী রথে যোজিত, 
ইন্দ্রিয়রূপ অস্বকে বিষয্বোপতোগমার্গে সুনিরমে চালাইবার অন্য ( ব্যবসার়াত্মক ). 
ুদ্ধিরূপ সাররথীকে- মনোময় খাঁগাম ধৈর্য সহকারে খুব টাঁনিয়া ধারিতে হইবে» 
€কঠ, ৩. ৩. ৯)। মহাভারতেও হই তিন স্থানে 4 আনাধিক 

“পরিবর্তনের সহিত গৃহীত হইয্ীছে ( ধা. বন. ২১০. ২৫ ৮, রী, ৭. অশ্ব” 
€১.৫)। ইঙ্জিযনিগ্রহ বর্ণন! করিবার পক্ষে এই দৃষ্টান্ত এরপ উপবোদী ফেল 



আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার । ১৪৩ 

শ্রীসদেশীক্ন প্রসিদ্ধ তববেত্ত! প্লেটোও আঁপন গ্রন্থে (ফীডুস ২৪৬) ইন্তরিয়নিগ্রহের 
বর্ণনা করিবার সময় এই দৃষ্টাডুই প্রয়োগ করিয়াছেন। তগবদ্গীতাতে এই 

ৃষটাস্তের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই বটে; তথাপি উপরে নির্দেশিত গীতার প্লোকে, 
ই্তিয়নিগ্রহের বর্ণনা বে এই ছৃষ্টাস্তটি মনে রাখিয়াই কর! হইক়্াছে, তাহা এই 
বিষয়ের পূর্ব্বাপর ধার! ধাহারা অবগত আছেন, তাহাদের চোখে ইহা না পড়িয! 
থাকিতে পারে না। সাধারণত অর্থাৎ শান্ত্রীয় হুস্মভেদ করিবার আবশ্যকতা! 
যখন হয়, তখন উহ্াকেই মনোনিগ্রহ বল! হইয়া! থাকে । কিন্তু উপরি-উক্ত 
অনুসারে মন ও বুদ্ধির খন ভেদ কর! হয়, তখন নিগ্রহের কর্তৃত্ব মনের হাতে ন! 
থাকিয়া ব্যবসার়াত্মক বুদ্ধির হাতে চলিয়! যায়। এই ব্যবসার়াত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ 
করিতে হইলে, পাতঞ্জল যোগের সমাধির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, জ্ঞানের দ্বার! 
কিংবা ধ্যানের দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া, "সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে একই 
আত্মা আছে এই তত্ব বুদ্ধির মধ্যে লদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক | ইহাকেই আত্মনিষ্ঠ 
বুদ্ধি বলে। ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি এইরূপ আত্মনিষ্ঠ হইলে. এবং মনোনিগ্রহের দ্বার! 
মন ও ইন্দ্রিয় তাহার অর্ধীনে কাজ করিতে শিখিলে ইচ্ছা, বাসন! ইত্যাদি 
মনোধন্্ম (কিংবা বাসনাত্মক বুদ্ধি) ন্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, এবং শুদ্ধ সাত্বিক 
কর্ণের দিকে ইন্দ্িয়দিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হইয়। থাকে । অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইহাই 
সমস্ত সদাচরণের মূল অর্থাৎ কর্মযোগশান্ত্রের রহস্য । 

মন ও বুদ্ধির স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের অতিরিক্ত সদসদূবিবেকশক্তিরূপ স্বতন্ত্র 
দেবতার অস্তিত্ব আমাদের শান্ত্রকারের! কেন মানেন নাই তাহার কারণ উপরি- 
উক্ত বিচার-আলোচন! হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। তাঁহাদের তেও মনকে 
বা বুদ্ধিকে গৌরবার্থে দেৰত৷ বলিতে কোন বাধ! নাই 7; কিন্তু তাত্বিক দৃষ্টিতে 
“বিচার করিয়! তাহার! স্থির করিয়াছেন ফে, আমরা যাহাকে মন বা বুদ্ধি বলি, 
তাহা হইতে ভিন্ন ও শ্বয়্তু সদসদ্বিবেক নামক কোন তৃতীয় দেবতার অস্তিত্ব 
থাকিতেই পারে না । “সুতাং হি সদ্দেহপদেযু এই বাক্যে “সতাং পদের উপ- 
যোগিত! ও গুরুত্ব এক্ষণে স্পট দেখা যাইতেছে। বীহাদের মন গুদ্ধ-ও আত্ম- 
নিষ্ট, তাহাদের পক্ষে অন্তঃকরণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা কিছুই অসঙ্গত নহে ঃ 
অধিক কি, অথব! ই্কাও বলা যাইতে পারে যে, কোন কর্ণ করিবার পূর্বে 
আপনার মনকে শুদ্ধ করিয়! তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু উচ্ছজ্খল 
চরিত্রের লোকের "আমরাও এই রকম করেই চলি” বলিলে কখনই উচিত কথ! 
হইবে না। কারণ, ছইজনের সদসদ্বিবেচনশক্তি *এক হয় না,__সাধু লোক- 
দিগের সান্বিক এবং চৌরদিগের -তামসিক হইয়! থাকে । সার কথা-_যাহাকে। 

লোক সদসদ্বিবেকদেবত| বলেন, তত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার' 
বিচার করিলে উহাকে স্বতন্ত্র দেকখতা৷ বলিদা! মনে হয় না) কিন্তু ব্যবসায়াত্মক 
বুদ্ধির স্বরূপসমূহ্রেই মধ্যে উহ! এক আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ স্যাত্বিক শ্বন্ূপ, ইহাই 
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মানের শস্্রকারদিগের সিদ্ধান্ত | এবং এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, আধিদৈবতপক্ষ 
স্বতই খোঁড়া হইয়া! পড়ে। 

আধিভৌতিক পক্ষ এক দেশদর্শী ও অপূর্ণ এবং আধিদৈবতপক্ষের সহজ যুক্তিও 
অকর্খণ্য সিদ্ধ হুইয়৷ গেলে, কর্মযোগশাস্ত্রের উপপত্তি নির্ধারণের অন্য কোন মার্গ 
আছে কি না, দেখ আবশ্যক । অন্য এক মার্গ আছে-_তাহাকে আধ্যাত্মিক 
মার্গ বলে। কারণ, বাহ্যকম্াপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইলেও যখন সদসদ্বিবেক বুদ্ধি 
বলিয়৷ কোন স্বতন্ত্র ও হ্বয়স্ত দেবতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন শুল্ধ 
কর সম্পাদনের বুদ্ধিকে কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, শুদ্ধ বুদ্ধি কাহাকে বলে, 
কিংব বুদ্ধিকে শুদ্ধ কেমন করিয়া করা যায়, কম্মযোগশান্ত্রেও এই সকল প্রশ্নের 
বিচার আবশ্যক হইয়! পড়ে । এবং এই বিচার শুধু বাহ্জগতের বিচারকারী 
আধিভৌতিক শীস্্রকে ছাড়িয়া! দিয়া অধ্যাত্মজ্ঞানে প্রবেশ না৷ করিলে সম্পূর্ণ 
হইতে পারে না। আত্ম! কিংবা পরমেশ্বরের সর্বব্যাপী প্রকৃত ম্বরূপের জ্ঞান ষে 
বুদ্ধির হয় নাই সে বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, এই বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রকারদিগের ইহাই 
চরম দিশ্ধান্ত। এই প্রকারের বুদ্ধিকে আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি কেন বল! হয় তাহাই 
বলিবার জন্য গীতাতে অধ্যাত্বশাস্ত্রের নিক্ূপণ কর! হইয়াছে । কিন্তু এই পূর্ববা- 
পর সম্বন্ধের প্রতি ঠিক্ লক্ষ্য না করিয়া গীতাসম্বন্ধীয় সাম্প্রদায়িক টাকাকার- 
দিগের মধ্যে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, বেদাস্তই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য 
বিষয্'। গীতার প্রতিপাদ্যবিষয়সন্বন্ধে উক্ত টীকাকারদিগের কৃত এই নির্ণয় ষে 
ঠিক নহে, তাহ! পরে সবিস্তার দেখান যাইবে । এখানে শুধু ইহাই দেখাইব 
ষে, বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিবার জন্য আত্মারও বিচার কর! নিশ্চয় আবশ্যক হয়। এই 
আত্মার বিষয়ে এই বিচার ছুই দিক্ দিয়া কর! হয়--(১) আপন পিণ্ডের, 
ক্ষেত্রের, বা শরীরের এবং মনের র্যাপারসমূহ নিরীক্ষণ করিয়! উহ হইতে 
ক্ষেব্রজ্ঞরূপী আত্মা কিরপে নিম্পন্ন হয় তাহার বিচার করা-_( গী. অ. ১৩)। 
ইহারই সংজ্ঞা শারীরক কিংবা! ক্ষেত্রক্ষেত্রক্তবিচার ; এবং এই কারণেই বেদাস্ত- 
সুত্রকে “শারীরক ( শরীরের বিচারকারী ) সুত্র” বলে। নিজের শরীর ও মনের 
এইব্প বিচার হইলে পর (২) দেখা আবশ্যক যে, তাহ! হইতে নিম্পনন তত্ব, 
এবং আমাদের চতুদ্দিকে যে দৃশ্য জগৎ বা ব্রহ্মাও আছে তাহার পর্যবেক্ষণের 
দ্বার! নিম্পন্ন তত্ব, এই দুই একই কিংবা বিভিন্ন। এই রীতি অনুসারে সম্পাদিত 
জগতের বিচার-আলোচনাকে পক্ষরাক্ষরবিচার” কিংবা পব্যক্তাব্যক্তবিচার” বলে। 

স্থষ্টির অন্তভূতি সমন্ত নশ্বর ্ রদার্থ ক্ষর কিংবা ব্যক্ত এবং সৃষ্টির অন্তর্গত নশ্বর 
পদার্থের মধ্যে যাহা সারভূত নিত্য তত্ব তাহাই অক্ষর কিংবা! অব্যক্ত ( গী, ৮.২১ ১ 
০, ১৬)। ক্ষে্রক্ষেত্রক্ঞবিচারের, দ্বারা এব: ক্ষরাক্ষরবিচারের দ্বার! নিম্পন 
এই ছুই তত্বের পুনর্বার বিচার করিলে দেখা যা ষে, এই ছুই তত্ব,যাহা৷ হইতে 
নিশ্পর হইয়াছে এবং এই ছন্নের অতীত (পর) স্মস্তের সূলীভূত যে এক-তত্ব 
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আছে তাহাকেই 'পরমাত্মা” বা 'পুরুষোত্তম” বলা হয় (গী, ৮*২০)। ভগবদূগীতাতে 
এই সকল বিষয়ের বিচার করা হইপ্লাছে; এবং পরিশেষে কর্ম্মযোগশীস্ত্রের  উপ- 
পশ্তি বুঝাইবার জন্য দেখানো! হইক়্াছে ষে, সকলের মূলীভূত পরমাত্মারূপ তত্বের 
জ্ঞানের দ্বার! বুদ্ধি কিরূপে শুদ্ধ হয়। তাই এই উপপত্তি আমাদের বুঝিতে হইলে 
আমাদেরও সেই মার্গ দিয়া যাইতে হইবে । তন্মধ্যে ব্রহ্ধাগুজ্ঞান কিংব! ক্ষরাক্ষর- 
বিচার পরবর্তী প্রকরণে বিবৃত হইবে। সদসদ্বিবেকদেবতার প্ররুত স্বরূপ- 
নির্ণরর করিবার জন্য এই প্রকরণে যাহ! সুরু কর হইয়াছে সেই পিওজ্ঞান কিংবা 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার অপূর্ণ থাকায় তাহা এক্ষণে পূরণ করিয়৷ লওয়া! যাইবে । | 

পাঞ্চভৌতিক স্থুলদেহ, পঞ্চ কর্মেত্্িয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়, শব্বম্পর্শ রূপ-রস- 
গন্ধাত্মক জ্ঞানেক্ছ্রিয়ের পাঁচ ব্ষিয়, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন এবং ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি,_ 
এই সকল বিষয়ে বিচার আলোচন। হইয়। গিয়াছে । কিন্তু ইহাতেই শরীরসন্বন্ধীয়্ 
বিচার পুর্ণ হয় না। মন ও বুদ্ধি, ইহারা কেবল বিচার করিবার সাধন বা 
ইন্দ্রিয়। জড় শরীরের মধ্যে ইহার অতিরিক্ত প্রাণরূপী চেতনা অর্থাৎ চেষ্টা- 
চাঞ্চল্য বদি না থাকিত তাহা! হইলে মন ও বুদ্ধি থাক! ও না থাক সমান অর্থাৎ 
অনাবশ্যক বুঝ। যাইত। সুতরাং শরীরের মধ্যে উপরি-উক্ত বিষদ্পগুলির অতি- 
রিক্ত চেতন বলিয়া আর এক তত্বেরও সমাবেশ করা চাই। কখন কখন 
চেতনাশবের অর্থ ণ্চৈতন্য*”ও করা হয়। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে চেতনাশব্ 
“চৈতন্য, অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ইহা যেন মনে রাখ হয়; জড়দেহের মধ্যে বে 

" প্রাণচেষ্টা বা জীবনব্যাপার দেখা যান সেই অর্থই এখানে অভিপ্রেত। যে 
চিৎশক্তির দ্বারা জড়েরও মধ্ো চেষ্ট৷ ব ব্যাপার উৎপন্ন হয় তাহাই চৈতন্য ; এই 
শক্তিটি কি, এক্ষণে তাহারই বিচার করিব। শরীরের মধ্যে পরিদৃশ্তমান জীবন- 
ব্যাপার কিংবা! চেতনার অতিরিক্ত বস্ত যাহাতে করিয়া আত্মপরভেদ উৎপন্ন হয় 
তাহাও এক পৃথক্ গুণ। কারণ, উপরি-কাঁথিত বিচার অনুসারে বুদ্ধি সারাসারের 
বিচার পূর্বক নির্ণযকারী এক ইন্দ্রিয় হওয়ায়, আত্মপর-ভেদের মূলম্বরূপ অহ- 
স্কারকে এ বুদ্ধি হইতে পৃণ্নক্ স্বীকার করিতে হয় । ইচ্ছাদ্ধেব, স্থখহুঃ প্রভৃতি 
দ্বন্বগুলি মনেরই গুণ; কিন্তু নৈয়ায়িক এই গুণ আত্মার বলিয়া মনে করার, এই 
ভ্রম দুর করিবার জন্য বেদান্তশান্ত্র মনের মধ্যেই ইহার সমাবেশ করিয়া থাকে । 

রূপ পঞ্চমহাতৃত যে মূল তত্ব হইতে নির্গত হইয়াছে সেই প্রক্কৃতিরূপ তব্বেরও 
সমাবেশ শরীরেই করা হইয়া থাকে (গী, ১৩৫, ৬)। এই সমস্ত তত্বষে 
শক্তির দ্বার! স্থির থাকে সেই শক্তিও আবার এই সকল হইছে পৃথক । তাহাকে 
ধুতি” বলে (গী, ১৮. ৩০) । এই সমস্ত বিষয় এককব্র*করিলে যে সমুচ্চয়রূপ পদ্দার্থ 
হইয়! দাড়ায় তাহা শান্ত সঁবিকার শরীর কিংবা ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে &, 
এবং ইহাকে ব্যবহারে আমরা “চর্লছে-ফিরছে” (সবিকার) এইরএা মন্ুব্যশরীর 
বা পিও বলিয়া! খাকি। ক্ষেত্র শৰের এই ব্যাথ্য। আমি গীতা অবশহ্বনেই করি- 

৩৪) 
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স্বাছি; কিন্তু ইচ্ছাঘেষাদিগুণ গণনা করিবার সময় কখনও এই ব্যাখ্যার “অরস্প্ন 
ইতরবিশেষও করা হইয়া থাকে । উদাহরণ যথা-_শাস্তিপর্কে জনক-ন্লভা- 
ংবাদে (শাং, ৩২০ ) শরীরের ব্যাথা করিবার সময় পঞ্চকর্শেন্রিয়ের পরিবর্তে 

কাল, সদসদ্ভাব, বিধি) শুক্র ও বলের সমাবেশ করা হইয়াছে । এই গণন। 
অনুসারে পঞ্চমহাভূতেই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের সমাবেশ করা আবশ্যক হয়; এবং 
স্বীকার করিতে হয় ষে, গীতার গণনান্ুসারে কালের তন্তর্ভাব আকাশে এবং 
বিধিশুক্রবলাপ্ির অন্তর্ভাব অন্য মহাভূতসমূহে কর! হইয়াছে । যাহাই হউক, 
ইহা নিঃসন্দহ যে, ক্ষেত্রশর্ধের এক অর্থই সকলের অভিপ্রেত ) অর্থাৎ মান- 
সিক ও শারীরিক সমস্ত দ্রব্য ও গুণের প্রাণরূপী বিশিষ্ট'চেতনাযুক্ত যে “সমুদায়, 
তাহারই নাম ক্ষেত্র। শরীর শব্দ মৃত দেহ সন্বন্ধেও প্রযুক্ত হয় বলিয়া! এই বিষয়ের 
বিচারকালে শরীর শব্ধ হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রশব্বই অধিক ব্যবহৃত হয়। “ক্ষেত্র'শবের 
মুল অর্থ ক্ষেত; কিন্তু উপস্থিত প্রকরণে, “সবিকাদ্ঘ ও সজীব মন্ুষ্যদেহ* এই 
অর্থে তাহার লাক্ষণিক উপষোগ কর! হইয়াছে । এই সবিকার ও সজীব 

. মনুধ্যদেহই আমার উপরি-উক্ত “বড় কারথানা” । বাহিরের মাল এই কারখানায় 
আনিবার এবং কারখানা হুইতে ভিতরের মাল বাহিরে পাঠাইবার জন্য 
জ্ঞানেক্ত্িয়সমূহ এ কারখানার যথাক্রম দ্বার; এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ও 
চেতন! এ কারখানার কর্মচারী ।' এই কর্মচারী যে ফিছু ব্যবহার করে বা 
করায়, তাহাকে এই ক্ষেত্রের ব্যাপার, বিকার ব৷ ধন্শ বল। যায়। 

এই প্রকারে ক্ষেত্র শব্ষের অর্থ নির্ধারিত হইলে পর এই প্রশ্ন সহজে 
উঠে যে, এই ক্ষেত্র কিংবা ক্ষেত কাহার, এই কারখানার কোন মালিক আছে 
কিনা? আত্ম! শব্দ মন, অন্তঃকরণ কিংবা আমি স্বরং_এইরূপ নানা অর্থে 
ব্যবহৃত হইলেও তাহার মুখ্য অর্থ ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা শরীরের মালিক বা স্বামী । 
মনুষ্য যে ধে ক্রিয়৷ করে, _তাহা মানসিক হোক্ বা শারীরিক হোক্- সে মস্ত 
তাহার বুৰ্ধি-মাি অন্তরিক্জ্রিঃ, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রির, কিংবা! হব্তপদাদি কর্মেন্দির 
করিয়া থাকে । এই সমস্ত ইন্ত্ি্সমূহের মধ্যে মন ৬ বুদ্ধি সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ট। 
কিন্তু উহার! শ্রেষ্ঠ হইলেও অন্য ইন্দ্রি়সমূহের ন্যায় উহ্ারাও মূলে জড়দেছের 
কিংব৷ প্রক্কৃতিরই বিকার (পুর্ব প্রকরণ দেখ )। তাইঃ মন ও বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ট হইলেও উহার আপন-আপন বিশিষ্ট ব্যাপারের বাহিরে অন্য কিছুই 
করিতে পারে নাঃ এবং পারাও সম্ভব নহে। মন চিত্তা করে এবং বুদ্ধি 
নিশ্চর করে, ইহা! সত্য; কিন্ত ইহা হইতে এ কথ! স্থির হয় না যে, এই 
কাজ মন ও বুদ্ধি কি জন্য করে, অথবা বিভিন্ন সময়ে, মন ও বুদ্ধির যে পৃথক্ 
'পৃথক্ ব্যাপার ঘটিরা থাকে, তাহাদের একত্বের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হইবার 
জন্য যে''একীকরণ আবশ্যক হয় সেই *ঞকীকরণ কে করে, কিংব! 
তদসুমারে পরে সমস্ত ইন্জ্িগ স্ব স্ব ব্যাপারকে তদমুকূল করিবার সন্ধান 



আর্ধিদৈবভবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার । ১৪৭ 

কি করিয়। পায়। মন্ুষ্যের জড়দেহই এই সমস্ত্ব কাজ করে এ কথ বল! 
বাইতে পারে না । কারণ, শরীরের চেতনা অর্থাৎ নড়াচড়াব্যাপার নষ্ট 
হইলে যে জড়দেহ অবশিই্ই থাকে, মে একাজ করিতে পারে না। 
'জড়দেহের মাংস স্নায়ু ইত্যাদি উপাদানসমূহ অন্নেরই পরিণাম, এবং নিত্য 
কষয়গ্রস্ত ও নিত্য নূতন নির্টিত হয়; সেইজন্য, কাল যে আমি' অমুক বিষয় 
দেখিক্লাছিলাম, দেই আমি আক অন্য বিষয় দেখিতেছি, এইরূপ যে এক্ববুদ্ধি 
তাহা নিত্যপরিবর্তনশীল জড়দেহের ধর্শ, এইরূপ মানিতে পাঁর! যায় না। ভাল » 
এখন জড়দেহ ছাড়িয়া চেতনীকেই যদি মালিক বলা যায় তাহা হইলে এই 
আপত্তি উঠে যে, গা নিত্রাতে প্রাণাদি বায়ুর শ্বাসোচ্ছাসাঁদি অথব। বুক্তচলাচল- 
আদি ব্যাপার অর্থাৎ চেতন বজায় থাকিলেও “আমি”্ঞান থাকে না (বৃ, ২*১? 
১৫, ১৮)। তাই, চেতনা কিংবা! প্রাণাদির ব্যাপারুও কেবল জড়েরই এক- 
প্রকার বিশিষ্ট গুণ; তাহা সমস্ত ইন্দরিয়ব্যাপারের একীকরণ করিবার মুল প্রভু- 
শক্তি নহে, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে (কঠ, ৫" ৫)। “আমার” ও “তোমার' এই 
সন্বন্ধবোধক শবের দ্বারা কেবল অহঙ্কাররূপী গুণের বোধ হইয়া! থাকে ; কিন্ত 
“অহং, অর্থাৎ “মামি” কে, এ বিষয়ের নির্ণয় হয় না। এই *'আমিকে যদি নিছক 
ভ্রম বল, তাহা! হইলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেকের প্রতীতি কিংব৷ অনুভূতি 
সেব্ূপ নহে) এবং এই অনুভূতিকে ছাড়িয়া অন্ত কোন বিষয়ের কল্পনা 

, কেমন? না, যেমন সমর্থ রামদাস স্বামী বলিয়াছেন-_- পু 
৭প্রতীতীবীণ জে বোলপণে। তেঁ অবঘেচি কণ্টারবাপে |" 
তোড় পসরুণ চৈসেঁ সুণে' । রডোন গেলে ॥” 

অর্থাৎ-_সুখব্যাদান করিয়া কুকুরের কান্না যেমন বিরক্কিকর, প্রতীতি বিন! 
“যাহা কিছু বল! হয় সে সমস্তই তেমনি ৪বিরক্তিকর (দা, ৯, ৫*১৫)। এত 
করিক্াও তবু ইন্দ্িয়ব্যাপারের একীকরণের উপপত্তি কিছুই পাওয়া যায় না। 
কেহ কেহ এক্সপ বলেন যে, “আমি” বলিয়৷ কোন পৃথক পদার্থ নাই; কিন্তু 
“ক্ষেত্র” শবে মন, বুদ্ধি, ঠচতনা, জড়দেহ প্রভৃতি ফে সকল তত্বের সমাবেশ করা! 
হইয়া! থাকে, সেই সমস্তের সংঘাতকে বা! সমুচ্চয়কে “আমি” বল! যাক । কিন্ত 
কাঠের উপর কাঠ চাপাইলেই বাক্স হয় না, কিংবা ঘড়ির সমস্ত চাক একত্র যুক্ত 
করিলেই তাহাতে গতিও উৎপন্ন হয় না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। 
তাই, নিছক্ সঙ্ঘাতের দ্বারা বা সমুচ্চয়ের দ্বারাই কর্তৃত্ব আইসে এরূপ বল! চলে 
না। বলা বাহুল্য যে, ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার নিরর্থক পাগলামি নহে) কিন্তু 
তাহাতে কোন বিশিষ্ট অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য বা হেতু থাকে । এই ক্ষেত্ররূপ কার- 
খানার মন, বুদ্ধি আদি সমস্ত কর্মচারীকে এরই বিশিষ্ট অতিগ্রাঁয় ব৷ উদ্দেশ্য সপে 
বলিয়া! :দেয়? সংঘাত অর্থে শুধু সমৃহ। কতকগুলি পদার্থ একত্র করিলেও 
ভাঙার একপ্রাণত্ব বিধান করিতে হইলে, ভাহার মধ্য দিবা একটা ফোগুহথন্ 



১৪৮ গীতারহগ্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 

গ্বাপন করা আবশ্যক ) নচেৎ উহা! পুনর্ধায় কখন-না-কখন পৃথক পৃথক হইয়! 
যাইতে পারে । এই যোগস্ুত্রটি কি, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। 
াত গীতার স্বীকৃত নহে এরূপ নহে) তবে, তাহার গণন। ক্ষেত্রেই করা হইয়া 

খাকে (গী, ১৩, ৬)। ক্ষেত্রের মালিক কিংবা শ্গেত্রজ্ঞ কে, সংঘাতের দ্বার! 
তাহার সিদ্ধান্ত হয় না। সমুচ্চয়ের মধ্যে কোন নূতন গুণ উৎপন্ন হয়, এইরূপ 
কেহ কেহ মনে করেন । কিন্তু প্রথমত এই মতই তো! সত্য নহে, কারণ পূর্বে 
খাহার অস্তিত্ব কোন আকারে ছিল না, তাহা এ জগতে নুতন উৎপন্ন হয় না, 
ইহা তত্বঙ্ঞানীর! পুর্ণবিচারান্তে সিদ্ধ করিয়াছেন (গী, ২. ১৬)। কিন্তু এই 
সিদ্ধান্ত ক্ষণতরে* একটু পাশে সরাইয়৷ রাখিলেও এই প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হয় 
যে, সংঘাতে উৎপন্ন নূতন গুণকেই ক্ষেত্রের মালিক বলিয়া! কেন স্বীকার কর! 
যাইবে না? এই সম্বন্ধে কতকগুলি আধুনিক আধিভৌতিকশাস্তরজ্ঞ পণ্ডিতের! 
বলেন যে, দ্রব্য ও তাহার গুণ ভিন্ন ভিন্ন থাকিতে পারে না, গুণের কোন-না- 
কোন অধিষ্ঠান থাকা চাই । এইজন্য সমুচ্চয়োৎপন্ন গুণের বদলে ইহারা সমু 
চ্চয়কেই এই ক্ষেত্রের মালিক বলেন। ঠিক কথা; কিন্তু আবার ব্যবহারেও 
“অগ্নি'ণব্বের বদলে জ্বালানি কাঠ, “বিছাৎশব্ষের বদলে মেঘ, কিংব। পৃথিবীর 
“আকর্ষণের বদলে পৃথিবী, কেন বলা ধায় না? ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার এক 
ব্যবস্থ। ও এক পদ্ধতি অনুসারে চালাইবার জন্য, মন ও বুদ্ধি ব্যতীত 
কোন ভিন্ন শক্তি থাকা চাই, এই কথ যদি নির্বিবাদ হয়) এবং যদি 
ইহা সত্য হয় যে, এ শক্তির অধিষঠান অদ্যাপি আমাদের অগম্য, কিংব! 
সেই শক্তি বা অধিষ্ঠানের পুর্ণস্বর্ূপ ঠিক বলিতে পারা! যায় না) তবে সেই শক্তিই 
নাই এ কথা বল! কিরূপে ন্যাক়সঙ্গত হয় ? যেমন কোনও মানুষ নিজের কাধের 
উপর বসিতে পারে না, সেইবূপই সংবাতের জ্ঞান সংঘাত আপনিই সম্পাদন 
করিয়া লম্ম এরূপ বল! যাইতে পারে না। অতএব, দেহ ইন্জিয়াদি সংঘাতের 
ব্যাপার যাহার উপভোগের জন্য কিংবা লাভের জন্য .হইয়া থাকে, সে সংঘাত 
হইতে ভিন্ন, তর্কদৃষ্টিতেও এই দৃঢ় অন্মান হয়। সংঘাত হইতে ভিন্ন এই তত্ব 
বয়ং সমন্ড তন্বের জ্ঞাত! বলিয়া, জগতের অন্য পদার্থসমূহের ন্যায় ইহা নিজেই 
নিজের “ভ্ডেয়” অর্থাৎ গোচর হইতে পারে না এ কথ সত্য? কিন্তু তাই বলিয়া 
তাহার অস্তিত্বসন্বন্ধে কোন বাধা হয় না, কারণ সমন্ত পদার্থকে এই একই 
“ক্তেয়” কোঠারই শামিল করিত্বে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। সকল 
পদীর্থের বর্গ বা বিভাগ হয় 9 যেমন জ্ঞাতা, ও ভ্ঞেয়-_-এই ছুই বর্গ--অর্থাৎ বে 
জানে, আর জানিবার বিষয়। এবং যখন কোন বস্ত দ্বিতীয় বর্গের (জয়) 
শামিল ন! হয়, তখন প্রথম বর্গের মধ্যে তাঁহার সমাবেশ হয়, এবং তাহার 
সন্তাও জেম়বস্তর সমানই পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়। অধিক কি, ইহাও বল! যায় যে, 
সংদাতের অতীত আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা৷ হওয়ায়, সে তাহার জ্ঞানর. বিষয় না হইলে 



আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার | ১৪৯ 

আশ্চর্যের বিষয় নহে । এই অভিপ্রায় অন্সারেই বৃহদারণ্যক উপনিষদ যাশ্র- 
ধন্ধ্য বলিয়াছেন (বৃ, ২. 8. ১৪)ওরে ! যে সমস্ত বিষয় জানে তাহার জ্ঞাতা 
অন্য কোথ। হইতে আসিবে” ?_+বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজনীয়াৎ। তাই শেষে 
এই পিদ্ধীস্তে উপনীত হইতে হয় ধে, এই চেতনাবিশিষ্ট সজীব শরীরে (ক্ষেত্রে ) 
এমন এক শক্তি আছে, যাহা! হস্তপদাদি ইন্র্রিয়াদি হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে 
প্রাণ, চেতনা, মন ও বুদ্ধি এই পরতন্ত্র ও একদেশদর্শী কর্মাচারীদিগেরও বাহিরে 
থাকিয়া তাহাদের সমস্ত ব্যাপারের একীকরণ করে এবং তাহারা কিরূপ তাবে 
কাঁজ করিবে তাহার নির্দেশ করিয়া দেয়; কিংব! যাহা তাহাদের কর্মের নিত্য 
পাক্ষীশ্বন্নূপ থাকিলেও তাহাদের হইতে ভিন্ন, অধিক ব্যাপক ও .বমর্থ। সাংখ্য ও 
বেদান্ত এই ছুই শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত মান্য ; এবং অর্বাচীনকালে জর্দন তত্ভ্ঞ 
ক্যান্টও বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিব্যাপারের সুক্ষস পর্নীক্ষা করিলে এই তত্বই নিষ্পর 
হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চেতনা এই সমস্ত, দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রেরই গুণ ব! 
আঅবয়ব। ইহার্দের প্রবর্তক ইহাদের হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র ও ইহাদের অতীত--. 
“যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ” (গী, ৩৬ ৪২)। সাংখ্য-শাস্ত্রে ইহারই নাম পুরুষ । 
বেদান্তে ইহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা আত্মা বলে; এবং «আমি 
আছি” এই ষে প্রত্যেক মনুষ্যের সাক্ষাৎপ্রতীতি, ইহাই আত্মার অন্তিত্বের 
সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ (বেস্ক' শাং ভা, ৩. ৩. ৫৩) ৫৪) আমি নাই” এরূপ 

. কেহ মনে করে না। শুধু তাহা নহে; মুখে “আমি নাই” এইরূপ উচ্চারণ 
করিবার সময়েও “নাই” এই ক্রিয়াপদের কর্তার অর্থাৎ 'আমি”র কিংবা 
আত্মার বা আপনার" অস্তিত্ব সে প্রত্যক্ষ রীতিতে ত্বীকার করিয়াই থাকে । 
এই প্রকারে “আমি” এই অহঙ্কারধুক্ত সগুণরূপে, দেহের মধ্যে স্বয়ংপ্রকাশ 
'আত্মতত্বের অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্জের মৃূলগত শুদ্ধ ও গুণবিরহিত ম্বরূপটি কি, তাহারই 
যথাশীক্তি নির্ণয়ার্থ বেদান্কশান্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে (গী, ১৩. ৪)। তথাপি 
এই নির্ণর্ কেবল দেহের 'অর্থাৎ ক্ষেত্রের বিচার করিয়াই স্থিরীকৃত হয় নাই। 
ক্েত্রক্ষেত্রজ্সের বিচার ব্যতীত বাহ্য জগতের অর্থাৎ বরহ্গাণ্ডুরও বিচার 
করিয়া কি নিষ্পর হয় তাহা দেখা আবশ্যক, ইহা পুর্ববে বলা হুইয়াছে। 
এই ব্রক্ষাগু-বিচারের নামই প্ক্ষরাক্ষর-বিচার” | ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারের 
বার নির্ণর হয় যে, ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দেহের মধ্যে বা পিণ্ডের মধ্যে ) মূলতত্ব 
(ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা! আত্ম ) কোন্টা; এবং ক্ষরাক্ষর-বিচারের স্বার৷ বাহ জগতের - 
অর্থাৎ ব্রহ্ধাণ্ডের মুলতত্বের জ্ঞান হয়। বখন এই গ্প্রকারে পিও ও বরন্ধাণ্ডের 
মূলতত্ব প্রথমে পৃথক্ পৃথক নির্ধারিত হয়, তখন বেদাস্তশান্ত্রে চরম সিদ্ধান্ত করা, 
হয় যে, * এই দুই তত্ব একরূপ অর্থাৎ একই-*কিংবা “যাহা পিণ্ডে আছে তাহাই 

* ক্ষরাক্ষর বিচার ও ক্ষেব্ক্ষেত্রজ্বিচার-_আমাদের শাস্ত্রের এই বগগাঁকরণ, ত্রীণ সাহে- 
বরে জানা ছিল না। শখাপি আপন £/0/2297075 40 45705, গ্রন্থের আস্তে তিনি 



১৫০ গীতারহস্য অথবা! কর্দযোগশাস্ত্র । 

ব্ধাণ্ডে আছে”। ইহাই চরাচর স্যষ্টির চরম সত্য। পাশ্চাত্য দেশেও 
এই বিষন্বের বিচারালোচনা হইয়াছে, এক ক্যাপ্ট প্রতৃতি কোন কোন্ 
তত্বজ্ঞানীর সিন্ধান্ত আমাদের বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত অনেকাংশে 
ষুড়ি মিশিরা! চলিয়াছে। ইহার্ প্রতি লক্ষ্য করিলে, এবং এখনকার মত পূর্বে 
আধিভৌতিক শান্তের উন্নতি না হইলেও যাহার! অন্ত্ষ্টির দ্বারা অতি প্রাচীন- 
কালে বেদাস্তের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছেন, তাহাদের অলৌকিক ৰ্ুদ্ধিবৈভক 
দেখিয়। আশ্চর্য্য না হইয়া থাক! যায় না। শুধু আশ্চধধ্য হইলে চলিৰে না, সেই 
সম্বন্ধে আমাদের উচিত গর্ব অনুভব করাও অবেশ্যক । 

ইতি যষ্ঠপ্রকরণ সমাপ্ত । 

অধ্যাম্বের যে বিচার করিয়াছেন তাহাতে প্রথঙে 50111609] 19017010015 17 84075 
এবং 91911109] 10179011019 17) 0120 এই ছুই পৃথক ভাগ করিয়া পরে তাহাদের এক 
দবেখাইয়াছেন। ক্ষেত্রক্ষেব্রজ্ঞ-বিচারে [১১1১০1১0106 প্রভৃতি মানসশাস্ত্রের এবং ক্ষরাক্ষর 
বিচারে 1১1))5109, 119621)1155109 প্রস্থৃতি শাস্ত্রের সমাবেশ হইয়! থাকে । এই সমস্ের 
বিচার করিয়া পরে আক্মন্বরূপের বিচার করিতে হয়, ইহা; পাশ্চাত) বিদ্বানদিগেরও মান্ড ॥ 



সণ্তম প্রকরণ । !. 
কাপিলসাংখ্যশান্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার। 

প্রন্কতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। * 
গীতা ১৩. ১৯। 

শরীর এবং শরীরের অধিশ্বামী ব! অধিষ্ঠাতা--ক্ষেঅ ও ক্ষেত্রত্র-_ইহাদের 
বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্য জগৎ এবং তাহার মূলতত্ব-_ক্ষর় ও অক্ষর-_ ইহাদেবও 
বিচার করিবার পশ্চাং আবার আত্মার স্বরূপ নির্ণর কর! আবশ্যক, ইহ পূর্ব 
প্রকরণে বল! হইয়াছে । যোগ্য রীতিতে এই ক্ষরাক্ষর জগতের বিচার করিবার 
তিন শাস্ত্র আছে। প্রথম ন্যায়শাস্ত্র এবং দ্বিতীয় কাপিল সাংখ্যশান্ত্র); কিন্তু 
এই ছুই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অপূর্ণ স্থির করিয়! বেদাত্তশান্ত্র বন্ধন্বন্ধপের নির্ণয় তৃতীয় 
রীতিতে করিয়াছেন । তাই বেদাস্তের উপপত্তি দেখিবার পূর্ব, ন্যায় ও সাংখ্যের 
সিদ্ধান্ত কি, তাহ! আমাদের দেখা আবশ্যক । বাদরায়ণাচার্যের বেদাত্তস্থত্রে 
এই পদ্ধতিই স্বীরুত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায় ও সাংখ্যের মতকে খণ্ডন 
কর! হইয়াছে । এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ এখানে করিতে না পারিলেও 
ভগবদ্গীতার রহস্য বুঝাইবার জন্য যতটা আবশ্যক ততটুকু এ বিষয়ের উল্লেখ 

এই প্রকরণে ও পরবর্তী প্রকরণে আমি স্পষ্টরূপে করিয়াছি । নৈর়ািক সিদ্ধান্ত 
“অপেক্ষা সাংখ্য সিদ্ধান্তের অধিক গুরুত্ব আছে। কারণ কোন শিষ্ট ও প্রমুখ 
বেদাস্তী কাণাদ-ন্যায়মত স্বীকার ন৷ করিলেও কাপিলসাংখ্যশান্ত্রের অনেক সিধাস্ত 
মন্আদি স্বতি-্রন্থে এবং গীতাতেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই কথা বাদরায়ণা- 
চার্যও বলিয়াছেন (বে স্থ, ২, ১, ৯২ ও ২, ২, ১৭)। তাই প্রথমেই পাঠ" 
কের সাংখ্যসিদ্ধান্ত জান! আবশ্যক । তঁখাপি সাংখ্যশান্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত 
বেদাস্তে নিঃসনেহ পাওয়া গেলেও সাংখ্য ও বেদান্তের শেষ সিদ্ধান্ত পরস্পর 
অত্যন্ত ভিন্ন, 'ইহা পাঠক ধেন বিশ্বাত না হন। এখানে এক প্রশ্ন উপস্থিত হস্ব 
এই যে, বেদান্ত ও সধাখ্যের যে সিদ্ধান্ত সাধারণ, তাহ! প্রথমে কে আবিষার 
করে-_বেদাস্ত না সাংখ্য 1? কিন্তু এই গ্রন্থে, এত গভীর বিচারে প্রবেশ কর! 
আবশ্যক নহে। এই প্রশ্নের উত্তর তিনগ্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম এই 
যে, উপনিষৎ ( বেদাস্ত ) ও সাংখ্য, ইহাদের বৃদ্ধি ছুই বৈমাত্র ভাইয়ের মতো! এক 
সঙ্গেই হওয়ায়, উপনিষদের যে সিদ্ধান্ত সাংখ্য মতের অনুরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা 
উপনিষৎকারের! স্বতন্ত্র রীতিতে অন্বেষণ করিয়া! বাহির করিয়াছেন। দ্বিতীয় 
এইযে, বেদাস্্ী কখনও কোন সিদ্ধান্ত সাংখ্যশান্ত্র হইতে লইয়া. সেগুলিকে 
বেদাস্তের অন্কুল স্বরূপ প্রদান, করিয়াছেন । তৃতীয় এই যে, 'কপিলাচা্ধ্য 55585736888 855255575757888988 

ক * “প্রকৃতি ও পুরুষ উত্তয়কে অনাদি বলিয়া জান।" 
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আপন মত অনুসারে প্রাচীন বেদান্তের সিদ্ধান্তেই, কতক পরিবর্তন ও সংস্কার 
সাধন করিয়া সাংখ্যশান্ত্র রচনা করিয়াছেন । এই তিনটা মতের মধ্যে তৃতীয় মতই: 
অধিক বিশ্বাস্য বলিয়া! মনে হয়) কারণ বেদান্ত ও সাংখ্য উভয়ই খুব প্রাচীন হইলেও 
তাহাদের মধ্যে বেদাত্ত বা উপনিষৎ সাংখ্য অপেক্ষাও অধিক প্রাচীন (শ্রোীত )! 
সেযাহাই হোক্, প্রথমে ন্যায় ও সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলির সহিত আমাদের ভাল- 
রূপ পরিচয় হইলে, বেদান্তের---বিশেষত গীতাস্তর্গত বেদাস্তের _তত্বসকল 
শীস্রই আমাদের উপলদ্ধি হইবে । এই জন্য, ক্ষরাক্ষর জগতের রচন। সম্বন্ধে এই 
ছুই স্থ্ার্তশান্ত্রের কি মত, প্রথমে তাহার বিচার করিব। 

কোনে। বিবক্ষিত কিংবা গৃহীত বিষয় হইতে তর্কের দ্বারা কোন অন্থমান 
কেমন করিয়া! বাহির করিতে হইবে ; এবং এই অন্ুমানগুলির মধ্যে কোন্টি 
সত্য ও ক্যেন্টি ত্রান্ত, ইহা কি প্রকারে নির্ণয় কর! যাইবে, ন্যায়শান্ত্রের ইহাই 
উপযুক্ত বিষয়-_-এইরূপ অনেকে মনে করেন, কিন্তু তাহ! ঠিক নহে। অনুমানাদি 
প্রমাণথগ্ ন্যারশাস্ত্রের এক ভাগ সত্য, কিন্তু ইহা তাহার মুখ্য বিষয় নহে) 
প্রমাণসমূহের অতিরিক্ত, জগতের অন্তভূতি অনেক বস্তর, অর্থাৎ প্রমেয় পদা- 
ের শ্রেণীবন্ধন বা ব্র্গীকরণ করিয়া, নিয় বর্গ হইতে উচ্চতর বর্ণে আরোহণ 
করিতে করিতে, স্থির অন্তর্গত সমস্ত পদার্থের মূল বর্গ কিংবা! পদার্থ কত, তাহা- 
দের গুণধর্ম কি, তাহা! হইতে পরে অন্য পদার্থের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয় 
এবং এই বিষয় কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি অনেক প্রশ্রেরও 
বিচার ন্যাস্শাস্ত্রে করা হুইক্লাছে। ইহাই বলা উচিত যে, শুধু অঙ্গমানথণ্ডের 
বিচার করিবার জন্য নহে, বরঞ্চ উক্ত প্রশ্ননমূহের বিচার করিবার জন্যই ন্যায়- 
শাস্ত্র রচিত হইয়াছে । কণাদকৃত ন্যানহ্ত্রের আরম্ভ ও পরবর্তী রচনাও এই- 
প্রকার । কণাদের অন্ুযায়ীদিগকে কাণাদ বলা যায়। ইহাদের মত এই যে, 
পরমাণুই জগতের মূল কারণ। কণাদের পরমাণুর ব্যাখা ও পাশ্চাত্য .আধি- 
ভৌতিকশান্ত্রকারদিগের পরমাণুব্যাখ্য। একই প্রকার । যে কোন পদার্থের 
ৰিভাগ করিতে করিতে শেষে যখন আর বিভাগ হইতে পারে না তখন তাহাকে 
(পরম-অণু) পরমাণু বলে। এই পরমাণু যেমন-যেমন একত্র হয়, তেমনি- 
তেমনি সংযোগের কারণ তাহাদের মধ্যে নৃতন নূতন গুণ উৎপন্ন হইয়! ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থ হইয়। দীড়ায়। মন ও আত্মারও পরমাণু আছে; এবং উহা! একত্র 
হইলেই চৈতন্য হয়। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, ইহাদের পরমাণু স্বভাবতই 
পৃথক্ পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর মুল পরমাণুতে চার প্রকার গুণ (রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ), জলের পরমাথুতে তিন গুণ, তেজের পরমাণুতে ছুই গুণ, এবং 
বায়ুর পরমাণুতে একটি গুণ আছে। এইরূপ সমন্ত জগৎ প্রথম হইতেই স্ব 
ও নিত্য পরমাণুর দ্বারা পরিপুর্ণ। পরমাণু ব্যতীত জগতের অন্য কোন মুল 
কারণ নাই। সু ও নিত্য পরমাণুগণের পরম্পরসংষোগ যখন “আরভ+ হর, তৃখন 
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ভৃত্টির অস্তর্গত ত্যন্ত পদার্থ নকল বচিত হইতে খাফে। ব্যক্ত শষ্টির উৎপত্তি 
লর্ধন্ধে নৈরাগ্িক-প্রতিপার্দিত এই কল্পনার পারিভাষিক সংজ্ঞা--আরম্ত-বাদ”। 
কোনো নৈরাগ্িক ইহা ছাড়াইয়। কখন যান না। এক জনের সম্বন্ধে এইরূপ 
একটা গল্প শ্বাছে যে, মরণসময়ে ঈশ্বরের নাম লইতে বলিলে তিনি চীকার করিয়া 
উঠিলেন, “্পীলবঃ ! পীলবঃ!” পরমাণু! পরমাণু! পত্রমাণু! অন্য কোন 
নৈয়াক্জিক স্বীকার করেন যে, পরমাণুর সংযোগের নিমিত্তকারণ ঈশ্বর । এই- 
প্রকারে তিনি সৃষ্টির কারণপরম্পরার শৃঙ্খলটি পূর্ণ করিক্া লন। এই প্রকার 
নৈয়াক্জিক্দিগকে পসেশ্বর নৈয়ার্িক” বলা হন়। বেদান্তগ্ুতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় পাদে, এই পরমাণুবাদেক (২. ২, ১১-১৭) এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
প্ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ” এই মতেরও খণ্ডন কর হুইস্বাছে । 

উপরি-উক্ত পরমাণুবাদ পাঠ করিয়া, রসায়নশান্ত্রজ্ঞ'ডাণ্টনন নামক পণ্ডিত- 
প্রতিপাদিত পরষাণুবাদ, ইংরেজিশিক্ষিত পাঠক স্মরণ ন! করিয়া! থাকিতে পারেন 
না। কিন্ত পাশ্চাতা দেশে ডাল্টনের পত্রমাণুবানদকে ডাবিন নামক প্রসিদ্ধ স্যষ্টি- 
শান্জ্জের উংকপ্তিবাদ যেরূপ এক্ষণে পশ্চাতে ফেলিপাছে, সেইন্বপ আমাদের 
দেশেও প্রাচীনকালে সাংবামভ কণাদের মতকে পশ্চাতে নিঃক্ষেপ করিয়া- 
ছিল। মূল পরমাধুতে গতি কিন্ধপে আপিল ইহা কাণাদেরা বণিতে পারে 
'আ। তথ্যতীত, বৃক্ষ পশ্ড মনুষ্য ইত্যাদি সচেতন: প্রাণীদিগের পর-পরু 
উচ্চতর পদবী কি করিয়া! হইল এবং অচেতনে সচেতনত্ব কি করিয়া 
আসিল, এ সকঙগ বিষয়ের তাহারা বথোচিত নির্ণর করিতে পারে না। 
পাশ্চাত্তা দেশে উনবিংশ শভার্ধীতে লামার্ক ও ভাবিন এবং আমাদের দেশে 
পুরাকালে কপিল মুনি এই নির্ণয় করিয়াছেন। একই মুলপদার্থের গুপ- 
সমূহের বিকাশ হইয়া! জগতের সমস্ত রচনা হইয়াছে, এই ছই মতের ইহাই 
তাৎপর্য । সেইজন্য প্রথমে হিন্দৃস্থানে এবং সমস্ত পাশ্চাত্যদেশেও পর- 
মাুবাদের উপ্বর বিশ্বাস, দীড়ার় নাই। এখন তো আধুনিক পদাথশাস্ত্র- 
জের! সিদ্ধ করিয়াছেন যে, পরমাণু অবিতাজ্য নহে । আজকাল যেরূপ হৃষ্টির 
অনেক পদার্থের পৃথকৃ্করণ ও পরীক্ষণ করিয়া! অনেক হষ্টিশান্ত্রের প্রমাণ অন্জ- 
সারে পরমাণুবাদ বা! উৎক্রাস্তিবাদ সিদ্ধ কর! হইয়া! থাকে, পূর্বে সেরূপ অবস্থা 
ছিল না। স্ষ্টির অন্তর্গত পদার্থের উপর নূতন নূতন ও ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা প্রয়োগ 
করিয়া দেখা, কিংব! তাহাদিগকে অনেক প্রকারে পৃথ্বকত করিয়৷ তাহাদের 
গুপধন্ম্ম নির্ধারণ করা, কিংবা! সঙ্্রীব জগতের প্রাচীন ও নৃতন অনেক প্রাণী- 
দিগের শারীরিক অবয়বমূহের একত্র তুলনা করা, ইত্যাদি আধিভৌতিক- 
শার্ের অর্ধাচীন যুক্তি কণাদেরু কিওবা কপিলের উপলব্ধ ছিল না। তাড়াদের 
দৃষ্টির সম্মুখে সেই সময় ষে সকল লামগ্রী ছিল তাহা হইতেই. তাহার অ.পন 
নিদ্ধান্ত “বাহির করিয়াছিলেন। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় যে, স্থষ্টির অভিবৃদ্ধি 

৩ 
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ও তাহার সংগঠন কি করিয়া হইয়াছিল এই সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্রকারগণ কর্তৃক- 
প্রদত্ত তাত্বিক সিদ্ধান্তে এবং অর্ধাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রের তাত্বিক সিদ্ধান্তে 
অধিক প্রভেদ নাই । স্যষ্টিশান্থের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া প্রধুক্ত এই মতের আধি- 
ভৌতিক উপপত্তির বর্ণন বর্তমানকালে অধিক নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে কর! যাইতে 
পারে, এবং আধিভৌতিক জ্ঞানের বৃদ্ধির দরুন ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও মনুষ্যের 
অনেক লাভ হইক়্াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু “একই অব্যক্ত প্রকৃতি 
হইতে নানাবিধ ব্যক্ত সৃষ্টি কি করিয়৷ হইল” এই বিষয়ে অর্ধাচীন আধিভৌতিক 
শীস্্রকারও কপিল অপেক্ষা বেশী কিছুই বলিতে পারেন নাই । ইহার প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই পরে আমি কপিলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে 
সঙ্গেই তুলনা! করিবার অভিপ্রায় স্থানে স্থানে হেকেলের সিদ্ধান্তগুলিরও 
সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছি'। হেকেল নিজ গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়৷ দিয়াছেন যে, তিনি 
এই সিদ্ধান্ত নুতন বাহির করেন নাই ; ডাবিন, স্পেন্সর প্রভৃতি তৎপূর্ববর্তী 
আধিভৌতিক পঞ্ডিতদিগের গ্রন্থের প্রমাণ অন্ুদারেই নিজের সিদ্ধান্তসমূহ 
প্রতিপাদন করিয়াছেন । তথাপি সিদ্ধান্ত যথাধথ নিরমানুসারে লিখিয়। সর্বপ্রথম 
তিনিই এই সকল.একত্র জুড়িয়৷ “বিশ্বের রহস্য” * নামক গ্রন্থে সেগুলিকে একত্র 
করিয়া সরল প্রণালীতে বিবৃত করিয়াছেন। এই কারণে সুবিধার জন্য হেকেল- 
(কেই আঁধিভৌতিক তত্বজ্ঞদিগের প্রধান মানিরা তাহারই মত এই প্রকরণে ও 
পরবস্তী প্রকরণে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি । এই উল্লেখ খুবই যে সংক্ষিপ্ত, 
তাহা আর বলিয়া! দ্রিতে হইবে না। কিন্তু এখানে ইহা অপেক্ষা এই সকল 
সিদ্ধান্তের অধিক বিচার করা৷ যাইতে পারে না । ধাহারা এই সমন্ধে সবিস্তার 
জানিতে চাহেন তাহাদের স্পেন্সর, ডাবিন, হেকেল প্রভৃতির মৃলগ্রন্থ অবলোকন 
করা আবশ্যক । ঃ ৮ 

কাপিলসাংখ্) শাস্ত্রের বিচার করিবার পূর্ব, “সাংখ্য*শব্দের ভিন্ন ভিন্ন 'ছুইটা 
অর্থ আছে তাহ এখানে বলা আবশ্যক । প্রথন অর্থ কপিলা চার্য্যপ্রতিপাদ্দিত 

খ্যশান্ত্র। তাহাই এই প্রকরণে এবং ভগবদ্গীতাঁতেও একবার (গী. ১৮ 
১৩) উল্লেধ করা. হইন্নাছে। কিন্তু, এই বিশিষ্ট অর্থ ব্যতীত সর্ধবপ্রকারের 
তন্বজ্ঞানেরও সাধারণত এই নামই দিবার রীতি আছে; এবং এই “সাংখ্য, শব্দে 
বেদাপ্তপাস্ত্রেরও সমাবেশ হয়। “দাংখ্যনিষ্ঠা' কিস্বা “সাংখ্যযোগ”' শবে, “সাখখ্য, 
শবের এই সাধারণ অর্থই বিবক্ষিত হইয়া! থ।কে | এই নিষ্ঠার অন্তর্গত জ্ঞানী- 

পুরুষদ্দিগকে ও ভগবদ্গীতাতে বেখানে (গী, ২, ৩৯ ) ৩, ৩ ৫, ৪১ ৫ ও ১৩, 
১৪) “সাংখ্য* বলা হইয়াছে, সেই স্থানে “সাংখ্য” শব্ষের অর্থ কেবল কাপিলসাংখ্য* 
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কাপিলসাংখ্যশান্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার |! ১৫৫ 

মাগাহি নহে ; বরঞ্চ উহাতে আস্মানাজ্মবিচারের বারা সন্্যাসপূর্বক ত্রহ্মজ্ঞানেতেই 
যাহার! নিমগ্ন থাকে সেই সকল বৈদাস্তিকেরও সমস্ত কর্মের সমাবেশ করা 

ইক! থাঁকে। শবশাস্তচ্ছদিগের মত এই যে, “সাংখা” শব “সং-ব্যা” ধাতু হইতে 
বাহির হওয়া! প্রঘৃক্ত তাহার প্রথম অর্থ গণনাকারী' ; এবং কপিলশাস্ত্বের মুলতর্তব 

গণনায় পঞ্চবিংশতি হওয়াতেই এ 'গণনাকারী”র অর্থে এই বিশিষ্ট “সাংখা” নাম 

দেওয়া হইগ্নাছে; তাহার পর আবীর “সাখ্য' অর্থাৎ সাধারণতঃ সমস্ত প্রকার 

তবজ্ঞান-_এই ব্যাপক অর্থ দরীড়াইয়৷ গিয়াছে__এইরূপ শবশান্ত্র সমূহের মত। 
তাই, কপিলভিক্ষুকে “সাখ্য” বলিবার রীতি প্রথমে দীড়াইয়। গেলে, পরে 
বেদীন্তী সন্লাপীকেও &ী নাম দেওয। হইয়া থাকিবে ইহাই কারণ মনে হয়। যাহাই 
হোক, সাংথা শব্দের এই অর্ধভেন প্রবুক্ত পাছে গোলযোগ হন্ব এইজন্য ইচ্ছা 
করিপ্াই মামি এই প্রকরনের “কাপিলদাংধাশান্ত্র* এই*লম্বাচৌড়। নাম দিয়াছি। 
কাণাদ ন্যায়শান্ত্রের ন্যায় এই কাপিল সাংখ্যশান্ত্রেরও সুত্র আছে। কিন্তু গৌড়- 
পাদ বা শারীরন্মভাষাকা শ্রীপন্করাচার্ন্য এই সকল মুত্র আপন গ্রন্থের প্রণাণ 
খ্বরূপে গ্রহণ করেন নাই বলিয়। এ সকল সুত্র প্রাচীন না হইতে পারে 

এইরূপ অনেক বিদ্বান লোকের মত। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা তদপেক্ষা 
প্রাচীন বণিয়া তাহারা মনে করেন এবং তাহার উপর শঙ্করাচার্য্যের গুরু গৌড়" 
পাদ নাব্য লিখিক়াছেন। শঙ্করভাব্যে এই কারিক। হইতেও অনেক কথ! 
উদ্ধৃত হইনাছে। ৫৭০ খুষ্টা্দের পুর্বে চিনার ভাবায় অনুদিত উক্ত গ্রন্থের 
ভাষান্তর অধুনা পাওরা গিয়াছে। * “যঠিতদ্র' নামক ষাট প্রকরণের এক 
প্রাচীন ও বিস্তৃত গ্রন্থের তাৎপর্যয (কোন কোন প্রকরণ ছাড়িয়া দিয়া) সত্তর 
আর্মাগ্নোকে এই গ্রন্থে বেওর। হইরাছে, ইহা। ঈথরকৃঞ্ নিজের কারিকার শেষ- 

জাগে বলিক়াছেন। এই ঘঠিতব গ্রন্থ এখন* পাওয়া বায় ন7া। তাই এই কারি- 
কার "আধারেই কাপিল সাংখাশাঞ্থের মূল দিদ্ধান্ত ুণি আমি এখানে আলোচন। 
করিয়াছি । মহাভারতে কয়েক অধ্যায়ে সাংখামতের নিরূপণ করা হইয়াছে। 

* ঈশ্বরকুষঃ সম্বন্ধে এক্ষণে বৌঁ্ধপরস্থার্দি হইতে অনেক বিবরণ পাঁওয়। গিল্পাছে। বৌদ্ধ- 
পণগিত বন্থবন্ধুর গু? এই ঈশ্বরকৃষ্ণের সনকালীন প্রতিপন্ম ছিলেন ; এই বহুবন্ধুর পরমার্থ 

কর্তৃক (থষ্টাব্ ৪৯৯-৫১৯) চিনীয় ভাষার লিখিত চরিত্র এক্ষণে প্রকাশিত হইগ্রাছে। তাহা 
হইতে ঈখরকৃফের কাল প্রায় ৃষ্টাব্ব ৪৫০ হইবে, এইরূপ ডাক্তার টককম্ স্থির করিয়াছেন । 

০0021 06005 1২০7৪] 45200 500196) 0£6 010৮ 3001 ৫ 
[1910108, 1005 ৮7১, 99-%9. কিন্ত ডাক্তার ভিন্দে্ট ম্মিথের মতে স্বয়ং বন্বন্ধুর 

কালু খায় চতুর্থ শতাবীর মধ্য (প্রায় ২৮০-৩৬০ ) ধরিতে হয়। কারণ সেই গ্রস্থের ভাষাস্তর 
ঘবঃ ৪৪৪এ চিনীয় ভাষায় হইয়াছে । বন্বদ্ধুর কাল এইরূপ পিছাইয়! পড়ায় ঈশ্বরকৃষ্ণের কালও 
সেইরূপ প্রায় ছুইশত বৎমর পশ্চাৎ অর্থাৎ খুঃ ২৪* ধরতে হয়।  $11)081)0 ১1১861)55 

9715 [2856975 91 1017, 3৫ 150, 6. 929. 



১৫৬ গীতারহস্য অথরা৷ কম্মযোগশাস্ত্র ॥ 

পরিন্ব তাহাতে বৈণাস্তিকমতের মিশ্রণ থাকায় শুদ্ধ কাপিল:সাংখামতটি কি তাহ! 
স্থির করিবার জন্য অন্য গ্রহও দেখ। আবশ্যক হয়। এই কাধ্যে উক্ত সাংখ্য- 
কারিকা অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন অন্য গ্রন্থ. এক্ষণে পাওয়। যাক না । প্সিদ্ধানাং 
কাপে মুনি:” গৌ, ১০. ২১) পিন্ধাদিগের মধ্যে কপিল মুন আমি-ভগবান গীতায় 
যে এইরূপ বলিয়াছেন তাহা হইতে কপিলের যোগ্যতা সিদ্ধ হইতেছে । তথাপি 
কপিল খাষ কোথায় এবং কখন্ আবিভূতি হইয়াছিলেন তাহার ঠিকান! নাই । 
শান্তিপর্ধের একস্থলে (৩৪০. ৬৭) উল্লেখ আছে যে, সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, 
সনংস্জাত, সন, সনাতন এবং কপিল- ব্রহ্মদেবের এই সাত মানসপুত্র । 
জন্মিবামাত্রই তাহাদের জ্ঞান হইয়্াছিল। আর এক স্থানে (শাং ২১৮) কপিল-শিষ্য 
আম্কারর শিবা পঞ্চ।ণথ জনককে সাংখাপাস্থ্ের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ 
'অছে। দেইরূশ মাবার,শান্তিসর্ধধে (৩৯১, ১০৮, ১০৯) ভীক্ম বলিয়াছেন যে, 
সাংখ্যের! স্থঙ্টিরচনা সম্বন্ধে যে জ্ঞান এক সমস প্রবর্তিত করিস়্াছেন, তাহাই 
“পুরাণে, ইতিহাসে, অর্থশান্ত্র প্রভৃতি সর্ধস্থানে* দেখিতে পাওয়। যায় । অধিক 
কি, -এজ্ঞানং চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্বন্”__এই 
জগতের সমস্ত জ্ঞান সাংখ্যগণ হইতেই নিঃহ্ত হইয়াছে । পাশ্চাত্য গ্রন্থকার 
তাধুনা সকল স্থলে উৎক্রান্তিবাদের কিরূপ উপযোগ করিতেছেন তাহার প্রতি 
লক্ষ্য করিলে উৎক্রাপ্তিশাস্ত্রেরই অন্রূপ আমাদের প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রেরও নুনা- 
ধিক অংশ এদেশবাসী সকলেই যে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা কিছুই আশ্চর্য্য 
মনে হইবে না। “গুরুত্বাকর্ষণ', জগতরচনার 'উৎক্রান্তিতত্বর * ঝা ব্রঙ্ধাত্বৈ কয, 
এই বুকমের উচ্চ কল্পনা শত শত বংসরেই কোন এক মহাত্মার মনে উদয় হইয়। 
খাকে। তাই, ষে সনরে বে সাধারণ সিৰ্ধান্ত ঝ/ ব্যাপক তন্ব সমাজে প্রচলিত 
থাকে, তাহারই উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়৷ কোন গ্রন্থের তত্ব প্রতিপাদন করিবার 
রুটতি সাধারণত দর্বদেশের গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া। ষায় ৷, 

মেষাক;, কাপিলসাংখাপান্ত্রের অভ্যাস আজকাল প্রায় লুপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত 
এই প্রস্তাবনা কর। আবশ্যক হইয়াছে । এক্ষণে 'কাপিল সাংখ্যশান্ত্রের মুখ্য 
[িদ্ধান্তগুলি কি তাহ! দেখ বাক. সাংখ্যশান্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, এই জগতে 
নুতন কিছুই উৎপন্ন হয় না; কারণ, শুন্য অর্থাৎ যাহ! পুর্বে ছিলই না তাহ। 
হহতে শুনা ছাড় অন্য কিছুই নিষ্পম্ন হইতে পারে না। তাই; উৎপন্ন বস্তুতে 
অথাৎ কার্যে যে গুণ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা, ষাহা। হইতে উক্ত বস্ত উৎপঞ্জ হইয়া" 
ছিল তাহাতে অর্থাৎ কারুণে হুম্মু আকারে অবশ্যই ছিল, ইহা! সর্বদাই মনে 
সপ পাপন সপ 

৯ উৎক্রার্ভিবাদ প্রই শক 12৮01006100 0160৮ এই অর্থে আজকাল প্রচলিত 
হওয প্রনুক্ত স্যাম এখানে ধাবহার করিয়াছি) কিন্ত 'উৎ্রীস্তি' এই শবের অর্থ সংস্কৃত ভাষাঙ্গ 
“হ$%৮ তাই উতক্ান্তিতন্বশকফ অপেক্ষা গুণবিকাশ, গুপোৎকর্ষ কিংৰা! গুপপরিপাম প্রতৃতি 
আংখ]িশের শের উপযোগ কর! আমায় মতে অধিক প্রশস্ত । 
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বাধিতে হইবে (সাং, কা, ৯)। বৌদ্ধ ও কাশাদদিগের মতে, এক পদার্থের 
নাণ হইর। ঠাথ। হইতে শন্য নূতন পণার্থ প্রস্তুত হর; উদাহরণ ধঝ-_-বীজের 
নাশ হইর| তাহা হইতে অন্কুর এবং অঙ্কুরের নাশ হইয়। তাহ, হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি 
“হয় । কিন্তু সাংখ্যশান্্ী ও বেদানস্তীগণ এ মত স্বাকার করেন না। তাহারা! 
প্রতিপাদন করেন যে, বৃক্ষের বাজে যে দ্রব্য আছে তাহা বিনষ্ট না হইয়। তাহাই 
ভূমি হইতে ও বাফু হইতে অন্য দ্রব্য আকর্ষণ করিয্া। লওয়া প্রযুক্ত বীজ অন্কুরের 
নূতন রূপ বা অবস্থা প্রাপ্ত হয় ( কেস, শাং ভা, ২*১.২৮)। সেইরূপ কাঠ 
জপিলে তাহারই ছাই, ধোয়। ইত্যাদি রূপান্তর হয় ) কাঠের মুল দ্রব্য বিন হুইয় 
ধুম নামক কোন নুতন পার্থ উৎপন্ন হয় না । ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে 
(ছাং, ৬. ২. ২) ঘষে, “কথমসতঃ সঙ্জায়েত”_ যাহা নাই তাহা। হইতে যাহা! আছে 
তাহ৷ কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে ? জগতের মূল কারণের প্রতি “অসৎ শব্দের উপ- 
যোগ কথনো। কখনে৷ উপনিষদে করা হইয়াছে (ছাং, ৩. ১৯, ১ তৈ. ২৭, ১) 
কিন্ত এখানে অসৎ শব্দের অর্থ 'অভাব -নাইঃ নহে? বেদাস্তসুত্রে স্থিরীককৃত হই- 
স্বাছে ষে, (বেস, ২, ১, ১৬, ১৭) কেবল নামরূপাত্মক ব্যক্ত স্বরূপের বা! অবস্থার 
অভাবই বিবক্ষিত। হুঞ্ধ হইতেই দধি হয়, জল হইতে হয় না; তিল হইতে তৈল, 
ৰাহির হয়, বালুকা হইতে বাহির হয না; ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অনুভব হইতেও 
এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইতেছে। কারণে ষে গুণ নাই সেই গুণ “কার্যে” স্বতন্ত্র 

, ভাবে উৎপন্ন হয় ইহ৷ যদি স্বীকার কর! যায়, তবে জল হইতে দধি কেন হয় না» 
ইহার কারণ আমি বলিতে পারি ন৷। সার কথা-__ষাহা মুলেতেই নাই তাহা 
হইতে, যাহা এক্ষণে অস্তিত্বে আছে তাহা উপপন্ন হইতে পারে না। তাই» 
যেকোন কার্য ধর না কেন, তাহার বর্তমান দ্রব্যাংশ ও গুণ মুল কারণেও 
কোন না কোন আকারে থাকা চাই, সাংখ্যেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়্াছেন। এই 
সিদ্ধান্তেরই নাম “সৎকাধ্যবাদ” | অর্বাচীন পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্রীরাও এই সিদ্ধান্ত 
খু'জিয়। বাহির করিয়াছেন যে, পদার্থসমুহের জড়দ্রব্য:ও কশ্মশক্তি উভয্ই চির- 
স্থায়ী) কোন পদার্থের ধতই রূপান্তর হোক না কেন, শেষে স্হ্থির সমগ্র দ্রব্যাং- 
শের ও কর্মশশক্তির মোট পরিমাণ নিয়ত সমানই থাকে । উদাহরণ বথা-_দীপ 
জলিয়৷ তৈল বিনষ্ট হইতেছে মনে হইলেও আসলে তৈলের পরমাণু মোটেই বিন 
হয় না। কাজল, ধোয়া ব৷ অন্য সুক্ষ দ্রব্যের আকারে এঁ পরমাণুর অস্তিত্ব থাকে । 
এই সুক্ষ দ্রব্সকল একত্র করিয়া ওজন করিলে তাহা! এবং তৈল পুড়িবার সময় 
তাহার সহিত মিশ্রিত বাযুস্থিত পদার্থ এই ছুইয়ের ওজন সমান হই থাকে। 
এক্ণে ইহাও পিদ্ধ হইয়াছে বে, এই নিয়ম কর্ম্মশক্তিসন্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে । 
কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আধখুনিক পদার্থবিদ্যাশান্ত্রের এবং সাংখোর সিদ্ধান্ত 
দেখিতে এক হুইলেও সাংখ্যগণ্রে সিদ্ধান্ত এক পদার্থ হইতে অন্য পদ্দার্থ উৎপত্তি 
ধিষন্বে অর্থাৎ কেবল কাধ্যকারণভাবেরই সম্বন্ধে উপযুক্ত । কিন্তু ধর্বাঠীন 
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পদার্থবিজ্ঞানপাস্ব্ের সিদ্ধান্ত ইহা হইতে অধিক ব্যাপক । “কার্যোর কোন গুণই 
“কারণ'-বহিভূতি গুণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না) শুধু তাহাই নহে, যখন 
কারণ কার্ধের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই কার্যের দ্রব্যাংশ ও কর্মশক্তির এক- 
টৃও নাশ হয় না; পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার দ্রব্যাংশ ও কর্মশক্তির মোট পরিমাণ 
সর্বদাই একই থাকে, বাড়েও না কমেও না । এই বির প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা 
গণিতপন্ধতি অন্ুনারে এক্ষণে স্বিরীকৃত হইক্বাছে । ইহাই উক্ত ছুই সিদ্ধান্তের 
গুরুতর বিশেষত্ব । এই প্রকার দৃষ্টিতে দেখিলে জানা যায় যে, ভগবদ্গীতার 
“নানতো। বিদাতে ভাবঃ৮-যাহা মূলেই নাই তাহার কখন অস্তিত্ব আসিতে পারে 
না-ইতাদি ষে সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরস্তে প্রদত্ত হইয়াছে ( গী, ২, ১৬) 
তাহা সতৎকার্ধ্যবাদের মতো দেখিতে হইলেও, কেবল কার্যকারণাত্সমক সৎকাধ্য- 
বাদ অপেক্ষ। অর্থাচীন পদার্থবিজ্ঞানশান্ত্ের সিদ্ধান্তের সহিত তাহার সাদৃশ্য 
অধিক । উপরে প্রান্ত ছান্দোগা-উপনিষদের বচনেরও ইহাই ভাবার্থ। সার কথী-_- 

সতকার্ধাবাদের পিদ্ধানস্ত বেদাস্তীর। স্বীকার করেন। কিন্ত অদ্বৈত বেদাস্তশাস্ত্রের 
মত এই বে, এই পিন্ধান্ত সগুণ স্ষ্টর বাহিরে একটুপ প্রধুক্ত হইতে পারে না, 
এবং নিগুণ হইতে সগুণের উৎপত্তি কিরূপ দেখায় তাহার উপপত্তি অন্য প্রকারে 
লাগাইতে হইবে । এই বেদান্তমতের বিচার পরে অধ্যাজপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে 
করা যাইবে । আপাতত সাংখ্যমতবাদের দৌড় কোন পধ্যন্ত, তাহারই বিচার . 
করা কর্তব্য হওয়ায় সংকার্যাবাণের পিদ্ধান্ত মানিয়। লইর়। ক্ষরাক্ষরশাস্ত্রে সাংখ্যেরা 
তাহার কিরূপ উপষোগ করিয়াছেন তাহার বিচার করিব । 

সাংখামতান্ুসারে সৎকার্ধ্যবাদ সিদ্ধ হইলে পর, এই মতটি আপনা-আপনিই 
থণ্ডিত হইয়! যার যে, দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পুর্বে কোন পদার্থই ছিল না, উহা 
শূন্া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কার্প, শুনা অর্থে-'যাহা কিছুই নাই” বুঝায় $' 
এবং যাহা নাই তাহা তইতে “যাহা অস্তিত্বে আছে* তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে 
পারে না। ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, জগ্নৎ কোন না কোন পদার্থ 
হইতে অবশা উৎপন্ন হইয়াছে; এবং এক্ষণে জগতের যে গুণ দেখিতে পাই 
তাহাই এই মূল পদার্থেও অবশ্য থাকা চাই । এক্ষণে জগতের দিকে চাহিয়া 
দেখিলে বৃক্ষ, পশ্ত, মনুষ্য, পাথর, সোনা, রূপা, হীরা, জল, বারু প্রভৃতি অনেক 
পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিরগোচর হয় । এবং এই সকলের রূপ ও গুণও বিভিন্ন । 
সাংখার্দিগের সিদ্ধান্ত এই যে, এই বিভিন্নত! বা নানাত্ব আদিতে অর্থাৎ মূল পদার্থে 
নাই; মুলে সমস্ত পদর্থের *মুলবস্ত একই । অর্বাচীন রসারনশান্ত্রজ্গণ বিভিন্ন 
দ্রব্যের পৃথককরণ করিয়া প্রথমে বামটি (৬২) মুল তত্ব বাহির করিয়াছিলেন ১ 
কিন্ত এখন পাশ্চাত্য পদার্থশান্্রবেত্তারাঁও স্থির করিয়াছেন যে, এই ৩৬২ মূল -তত্ব 
ত্বতন্ত্র বা,প্বন্ধং সিদ্ধ নঙ্কে, কিন্ত এই সকলের মুলে একটি কোন পদার্থ আছে এবং 
সেই পদার্থ হইতেই সুর্যা, চন্দ্র, তারকা, পূর্থী প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইস্গাছে। 
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দেই কারণে এক্ষণে এই পিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অধিক বিচার আলোচনা আবশ্যক নাই। 
জগতের সমস্ত পদার্থের এই ষে মূল বস্ত তাহাকেই সাংখাশান্ত্রে প্রকৃতি” বলে। 
প্রকৃতির অর্থ মূলের” । এই প্রকুতি হইতে পরে ষে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় 
“তাহাকে “বিকৃতি” অর্থাৎ মূল বস্তর বিকার নাম দেওয়৷ হইয়াছে । 

কিন্ত সমস্ত পদার্থের মধ্যে মূল বস্ত একই হইলেও যদি এই মূলবস্তর গুণও 
একই হয়, তবে সৎকার্্যবাদ অনুসারে এই একই গুণ হইতে অনেক গুণ উৎপন্ন 
ইওয়া সপ্তব নহে। এবং এদিকে যখন এই জগতের পাথর, মাটি, জল, সোণ! 
ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থ দেখি, তখন এঁ সকলে বিভিন্ন অনেক গুণ চোখে পড়ে। 
তাই প্রথমে পদার্থসমূহের গুণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া সাংখ্যেরা এই গুণসমূহের 
সত্ব, রজ ও তম এই তিন ভেদ ব৷ বর্গ নির্ধারণ করিয়াছেন। কারণ যে কোন 
পদার্থ ধর না কেন, তাহার শুদ্ধ, নিশ্মল কিংবা পুর্ণীবস্থা,এবং তথ্থিরুদ্ধ নিকক্টাবস্থা 
এই ই ভে স্বভাবতই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই পদার্থের নিকুষ্ট 
অবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থার দিকে উন্নত হইবার প্রবৃত্বিও দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই 
তৃতীয় অবস্থা । এই তিন অবস্থার মধ্যে শুদ্ধাবস্থা ব৷ পূর্ণাবস্থাকে সান্বিক, 
নিকষ্ঠাবস্থাকে তামসিক ও প্রবর্তক অবস্থাকে রাজসিক বলা যায়। সাংখ্যগণ 
বলিয়া থাকেন যে, সব্ধঃ রজ ও তম এই তিন গুণ সমস্ত পদার্থের মুলবস্তরও- 
অর্থাৎ প্ররুতিতে প্রারস্ত হইতেই আছে। অধিক কি, এই তিন গুণকেই প্রকৃতি 
বলিলে অনুচিত হইবে না। এই তিন গুণের মধ্যে প্রত্যেকেরই বল আরস্তে 
একইরূপ থাকাক্স প্রথম প্রথম এই প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকে । এই সাগ্যাবস্থা 
জগতের আরস্তে ছিল ; এবং জগতের লয় হইলে পুনব্ধার হইবে । সাম্যাবস্থাতে 
কোন নড়াচড়৷ নাই, যাহা কিছু সমস্ত স্তব্ধ থাকে । কিন্তু যখন এই তিন গুণ 
কম বেশী হইতে আরস্ত হয়, তখন প্রবৃভ্যাত্বক রজোগুণের দরুণ, মুল প্রন্কতি 
হইতে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়৷ স্থপ্টির আরম্ভ হয়। এখন এখানে এই প্রশ্ন 
উঠিতে পারে যে, সত্ব, রজ ও তম এই তিন গণ প্রথমে সাম্যাবস্থায় থাকিলে 
আহার মধ্যে নুনাধিক্য কিন্নুপ উৎপন্ন হইল? সাংখ্যের! তাহার উত্তরে বলেন 
যে, ইহা প্রকৃতির মূল ধর্মই (সাং, কা, ৬১)। প্রকৃতি জড় হইলেও, তাহ! 
আপন।-আপনিই সমস্ত ব্যবহার করিতে থাকে । এই তিন গুণের মধ্যে সত্ব- 
গুণের লক্ষণই জ্ঞান অর্থাৎ জান। এবং তমোগুণের লক্ষণ অভ্ঞান। রজোগুণ 
ভালমন্দ কর্মের প্রবর্তক । এই ঠিন গুণ কখনই পৃথক পৃথক থাকিতে 
পারে না। সকল পার্ঁে সন্র রদ ও তম এই তিন গুণের মিশ্রণ থাকে ; এবং 
এই মিএুগ নিরতই এই তিনের অন্যোন্য-নুনাধিক্য 'অন্ুারে হয় । তাই মূলবস্ত 
এক হইলেও গুগভেদের দরুণ এক মূল বস্রই নোনা, লোহা, মাটি, জল, 
আকাশ, মানবশরীর ইত্যাদি নক বিভিন্ন বিকার হইয়া! থাকে। যাহাকে 
আময সাখিক গুশের পদার্থ বলি, তাহাতে রজ ও তম এই ছুই গুণ অপেক্ষা 



১৩ গীতারছস্য অথবা! কন্মযোগশান্ত্র । 

লব্বের বল ব| পরিমাপ অধিক থাকার, সেই পদার্ধে সঙ্দাবস্থিত ধজ 'ও তম ঢাঁপা 
পড়ে, কাজেই আমাদের চোখে পড়ে না । বস্তভ সত্ব, রজ ও তঙ্দ এই তিন গুণ 
অনা পদার্থের নায় সান্বিক পদার্গেও থাকে । নিছক্ সত্বগুণী, নিছক রজোগুণী, 

ংব! নিছক তমোগুণী কোন পদার্থ ই নাই। প্রত্যেক পদার্থে তিন গুণেরই' 
সংঘর্ষ চনিতে থাফে ; এবং এই সংঘর্ষে যে গুণ প্রবল হয় তাদনুসারে প্রত্যেক 
পদার্থকে লান্বিক, রাজপিক বা. ভামদপিক বল! ধায় (সাং. কা, ১২-) মভা, 
ক্স্ব__অন্ুগীতা__-৩৬ ও শাঁং ৩০৫ )। উদাহরণ ধখা-_নিজের শরীরে রজ ও তম 
এই ছুইয়ের উপর সব্বের প্রাধান্য হইলে আমাদের শন্তঃকরণে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
সত্য কি ভাহা আমর! জানিতে পারি, এবং চিত্তবৃত্তি শান্ত হয়। সেই সমম্নে ইহা 
বুঝিতে হইবে ন। যে, নিজের রজোগুণ ও তমোগুণ একেবারেই থাকে না) তবে 
দকিন।, সেগুলি সন্বগুণের প্রভাবে দমিক্স। থাকায় তাহাদের কোন অধিকার দীড়া- 
ইতে পারে ন। ( গী. ১৪ ১০)। সন্ববের বলে রজোগুণ বদি প্রবল হয় তবে 
খন্তুককণে লোভ জাগ্রত হইয়া আকাঁঞ্ছা বাড়িতে থাকে এবং তাহ! আমাকে 
অনেক কার্ষ্য প্রবৃক্ত করাদ্স। সেইরূশ সন্ব ও রজ এইহুইয়ের উপর তমোগুণের 
প্রাধাব্য হইলে নিদ্রা, আলস্য, স্থৃতিত্রংশ প্রভৃতি দোষ শরীব্ে উৎপন্ন হয়। তাত 
পধ্য এই যে, জাগতিক পদার্থে গোনা, লোহা, পারা ইত্যাদি যে নানাত্ব বা! গ্রভেদ 
ভৃষ্ট হয়, তাহ! প্রকৃতির সত্ব, বজ ও তম এই তিন গুণেরই পরস্পর ন্যুনাধিকতার 
ফল? মূল প্রকৃতি এক হইলেও জান। চাই যে, এই মানাত্ব ব৷ ভিন্নতা কিরূপে 
উৎপন্ন হয় । ইহারই যে ৰিচার তাহাকে বিজ্ঞান বলে। ইহাতেই সমস্ত আধি- 

'ভৌতিকশাস্ত্রেরও সমাবেশ হয় । উদ্ধাহরণ ঘখা _রসায়নশাস্তর, বিছ্যংশান্ত্র, পদার্থ 
বিজ্ঞানশান্্, এই সমস্ত বিবিধ জ্ঞানই বিজ্ঞান । 

সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি সাংখ্যশান্ত্রে অব্যক্ত" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর কথিত ' 
হইয়াছে । এই প্ররুতির সন্ত, রজ ও তম এই তিন গুণের পরম্পর ন্যুনাধিকতাঙ্ 
কারণে যে অনেক পদার্থ আমাদের ইক্ক্রিয়গোচর হয় অর্থাৎ যাহা আমরা দেখি, 
শুনি, আশ্বাদ করি, আত্রাণ করি বাম্পর্শ করি, সাংখাশান্ত্রে তাহাই 'বাক্ত। 
বল! হইয়াছে | 'বাক্ত” অর্থে ম্পষ্টর্ূপে আমাদের ইক্র্িযগোচর পদার্থ) তাহা 
আকৃতির দ্বারা, রূপের দ্বারা গন্ধের দ্বারা বা জনা কোন যে গুপের গ্বারাই ব্যক্ত 
হউক । বাক্ত পদার্থ অনেফ। তন্মধ্যে গাছ পাথর প্রভৃতি কতকগুলি স্থূল? 
আর মন, বুদ্ধি, আকাশ প্রভৃতি কতকগুলি ইন্দ্রি্নগোচব অর্থাৎ ব্যক্ত হইলেও 
হুন্ব ৷ হৃন্স্ের অর্থ এ স্থলে কুদ্র নহে) কারণ, আকাশ সুন্ধ হইলেও সমস্ত 
জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া! রহিয়াছে। তাই, সু অর্থে স্থলের,বিপরীত.বা বায়ু হইতেও 
'অনেক সুল্স, এইরূপ বুঝিতে হইবে. “হুক” ২৪ স্থল” এই ছুই শবের স্বারা 
যেকোন বস্তর শরীররচনার জ্ঞান হয়; রা বাচকক” ও “অব্যক্ত” এই ছুই শবের 
বারা, উক্ত বন্তর প্রত্যক্ষ জান লাভ কর! আমাদের পক্ষে সম্ভব ব৷ সম্ভব নহে, 



কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র কিং! ক্ষরাক্ষরবিচার। ১৬১ 

ইহাই বৌধগনা হয়। তাই, ছই বিভিগ্ন পদার্থের ( উভয়ই লুক হইলেও ) মধ্যে 
একটি ব্যক্ত এবং অন্যটি অব্যক্ত হইতে পারে। উদ্দাহরণ বথা-_বাযু হুক 
হইলেও ম্পর্শেন্দিয় তাহা! জানিতে পারে বলিয়৷ তাহাকে ব্যক্ত বলি; এবং-.সমস্ত 
পদার্থের মৃলবস্ত ব! মুল প্রকৃতি, বায়ু অপেক্ষা ও অত্যন্ত সুক্্ম হওয়া প্রযুক্ত কোন, 
ইন্জিরই তাহাকে জানিতে পারে না, তাই প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলি। প্রতি বদি 
কোন ইন্দ্রিয়েরই গেচর ন! হয়, তবে প্রকৃতি আছে কি না তাহার প্রমাণ কি, 
এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সাংখ্যের এই প্রশ্নের উত্তর দেন যে, অনেক 
ব্যক্ত পদার্থের অবলোকন হইতে সংকার্ধ্যবাদ অনুসারে এই অনুমান সিদ্ধ হর যে, 
এই সকল পদার্থের মূলরূপ ( গ্রক্কতি ) ইন্ছিয়সমক্ষে প্রতিভাত না হইলেও সুক্ষ 
রূপে তাহার অস্তিত্ব অবশ্য থাকাই চাই (সাং, কা. ৮)। বেদাস্তীরাও 
ব্রন্ধের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার সমর এই যুক্তিই স্বীকার করিয়াছেন ( কঠ, ৬, ১২, 
১৩ উহার শাঙ্করভাষ্য দেখ )। প্ররুতিকে এই প্রকার অত্যন্ত হুক ও অব্যক্ত 
স্বীকার করিলে নৈয়ারিকদিগের পরমাণুবাদ আপনা-আপনিই সমূলে খণ্ডিত হইয়! 
যার। কারণ পরমাণু অব্যক্ত ও অসংখ্য হইলেও, প্রত্যেক পরমাণুর স্বতন্ত্র ব্যক্তি 
বা অবন্নব হওয়া! প্রধুক্ত এই প্রশ্ন আবার বাকী থাকিয়া বার যে, ছুই পরমাণুর 
মধাস্থলে কোন্ পদার্থ আছে। এইজন্য সাংখ্যশান্ত্রের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে প্রকৃতিতে 
পরমাণুরূপ অবয়বতেদ নাই; কিন্তু উহ! সর্বদাই একসংলগ্র, মধ্যে একটুও 
ব্যবধান থাকে না, এক-সমান ; অথবা ইহ! বল! যায় যে, উহা! অব্যক্ত (অর্থাৎ 
ইন্ত্িয়ের অগোচর ) ও নিরবয়বরূপে নিরস্তর সর্বত্র পুর্ণ হইয়া রহিক্লাছে।* পক্র-. 
দ্ধের বর্ণনা করিবার সময় দাসবোধে (দা, ২০, ২৩) শ্রীদমর্থ রামদাস 

বলেন - 

এক জিনসী ম্বতন্ত্র। হুসরে নাহী” ॥ ৃ 
অর্থাৎ--যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই অসীম, কোন দিকেই সীম! নাই)" এক- 
মাত্র বস্ত ও হ্বতন্তর, তাহাতে দ্বৈত বা! জন্য কিছুই নাই।. সাংখ্যদিগের . প্রকৃতি 
সম্বন্ধেও এই বর্ণনা প্রযুক্ত হইতে পারে । ত্রিগুপাত্মক প্রকৃতি অব্যক্ত, স্বর, . 
ও একই প্রকার; এবং উহ! চারিদিকে নিরস্তর নিবিড়ভাবে পূর্ণ । আকাশ, 
বায়ু ইত্যাদি ভেদ পরে হইঙ্গাছে এবং তাহা সুক্স হইলেও ব্যক্ত; এই সমন্তের 
মূল প্রক্কতি এইরূপ এবং সর্বব্যাপী ও অব্যক্ত । মনেত্থাকে যেন, বেদাস্তীদিগের 
পরবন্গে এবং সাংখ্যদিগেক্স প্রকৃতিতে আকাশ পাতাল ব্যবধান । কারণ, পরব্ন্ধ 

পও নিগুণ) কিন্ত প্রকৃতি জড়ক্প ও সত্বরজন্তমোময় অর্থাৎ সগ্তগ। 
এই স্বদ্ধে অধিক বিচার পরে, করী! বাইবে। এক্ষণে সাংখ্যদিগেক্জ ,মত কি,. 
তাহাই"আামাদের আজোচ)।. পুন” ও “কুল”, *ব্যক্ক। ও অর্যক্ত”, ইহাদের 

২১ : 



১৬২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাক্ত্র। 

এইরূপ অর্ধ করিলে, সৃষ্টির আরস্তে প্রত্যেক পদার্থ সুক্ম ও অব্যক্ত প্রকৃতির 
রূপে থাকে, তাহার পর উহ (স্কুল হোক্ বা সুক্ষই হোক্ ) ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্জিয়- 
গোচর হুইয়! থাকে, এবং প্রলয়কালে এই ব্যক্তত্বরপের নাশ হইলে জবার উহ! 
অব্যক্ত প্রক্কৃতির মধ্যে মিশিক্। গিয়। অব্যক্ত হুইয়া গড়ে, এইক্সপ বলিতে হয়। 
প্লীতাতেও এই মত ব্যক্ত হইয়াছে (গী, ২, ২৮ ও ৮. ১৮)। সাংখ্যশান্ত্রে এই 

অব্যক্ত গ্রকৃতিকে “অক্ষর”, এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থকে পক্ষর” 
সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । এখানে ক্ষর অর্থে সম্পূর্ণ নাশ নহে) কেবল ব্যক্ত- 
রূপের নাশই এস্থলে বিবক্ষিত। প্রধান, গুণক্ষোভিণী, বহুধানক, প্রসবধর্মিণী, 
ইত্যাদি প্রকৃতির আরও অনেক নাম আছে। স্যষ্টির সমস্ত পদার্থের মুখ্য মূল 
হওয়া প্রযুক্ত প্রকৃতিকে প্রধান বল! হয়। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা আপনিই 
আপনাকে ভাঙ্গিয়৷ ফেলে বলিয়া উহ্থাকে গুণক্ষোভিণী বলে । গুণত্রয়রূপী পদার্থ- 
ভেদের বীজ প্রকৃতিতে আছে বলিয়া উহাকে বহুধানক বলে এবং প্রকৃতি হইতেই. 
সমস্ত পদার্থ প্রহ্নুত হয় বা উৎপন্ন হয় বলিয়া! উহাকে প্রসবধম্মিণী বলে । বেদাস্ত- 
শাস্ত্রে এই প্রকৃতিকেই “মায়া” অর্থাৎ মায়িক অবভাস বল! হইয়াছে । 

স্ষ্টির সমস্ত পদ্ার্থকে 'ব্যক্ত' ও “অব্যক্ত” ব! “ক্ষর” ও “অক্ষর, এই ছই বিভাগে 
বিভক্ত করিলে পর দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে কথিত আত্মা; 
মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্িয়াদি সংখ্যমতে কোন্ বিভাগে বা বর্গে ফেলিতে 
হইবে। ক্ষেত্র ও ইন্দ্রিসমূহ তে৷ জড়ই, তাই ব্যক্ত পদ্দার্থে উহাদের সমাবেশ 
হইতে পারে ; কিন্তু মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও বিশেষত আত্মা, ইহাদের কিরূপ ব্যবস্থা 
করা যাইবে? বুরোপ খণ্ডের আধুনিককালের প্রসিদ্ধ ৃত্টিশান্ত্রজ্ষ হেকেল 
আপন গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মা, এ-সমত্তই 
শারীরধর্মা । উদাহরণ ষথা--মন্ুষ্যের মস্তিফ বিগড়া ইয়া গেলে তাহার স্মরণশক্জি 
লোপ পায় এবং সে উন্মাদগ্রস্তও হয়, ইহা আমরা দেখিতে পাই । সেইরূপ 
মাথার গুরুতর আঘাত লাগিয়৷ মন্তিফের.কোন অংশ. অসাড় হ্ইয়! গেলেও সেই 
অংশের মানসিক শক্তি বিলুপ্ত হয়, এইরূপ দেখিতে পাওয়া বায়। সারকথা 
এই যে, মনোধর্ঘও মন্তিফেরই গুণ) অতএব উহাকে জড়বস্ত হইতে কখনই 
পৃথক করা৷ যার না, এবং সেইজন্য মস্তিফের সঙ্গে সঙ্গেই মনোধর্্দ ও আত্মাকেও. 
“ব্যক্ত* পদার্থের বর্গে ফেল। আবশ্যক | এই জড়বাদ মানিয়া লইলে শেষে কেবল 
অব্যক্ত ও জড় প্রস্কতিই অবশিষ্ট থাকিয়া বায়। কারণ, সমত্ত ব্যক্ত পদ্গার্থ 
এই মুল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । এই অবস্থায় প্রকৃতি ৰাতীত 
জগতের কর্থ|৷ ব1 উৎপাদক আর কেহই হইতে 'পাঁরে না। তখন.তো৷ ইহাই 
বলিতে হয় যে, মুল প্রক্কৃতির শক্তি বাড়িতে "বাড়িতেই গ্চাহাই চৈতন্য বা আত্মার 

: স্বক্ষপ প্রাপ্ত হইয়াছে । সংক্ষার্ধ্যবাদের ন্যাঁর এই মূল প্রন্কতির কতকগুলি 
নিয়ম পস্কত হইক্কাছে ; এবং তদগুসারে সন্ত” জগৎ ও: তাহাত লর্দে সঙ্গেই 



কাঁপিলস|ংখ্যশাক্স্র কিংব! ক্ষরাক্ষরধিচার। ১৬৩ 

মন্ুষাও এই নিরমাচ্সারে জীবন নির্বাহ করিতেছে। জড় প্রকৃতি ব্যতীত 

আত! বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই, কাজেই উহ! অবিনাশীও মহে, শ্বতন্তও 
নছে। তবে মোক্ষের আবশ্যকতা কি? আমার ইচ্ছান্ুসারে আমি অমুক 
"কর্ম করিব এইক্ধপ প্রত্যেকে যে মনে করে তাহা নিছক ভ্রম । প্রকৃতি তাহাকে 
যে দিকে টানিবে সেই দিকেই তাহাকে বাইতে হইবে । সারকথা--৬শক্কর- 
মোরো! রান্ডে কলহপুরী নাটকের আরস্তের ফ্রুপদ্দে যাহা বলিয়াছেন তদনথসারে 
বলিতে হয়- 

বিশ্ব লর্ধব হে তুরুজ মোঠো। প্রাণীমাত্র কৈদী। 
পদার্থধন্দাঞ্চিয়া শৃঙ্খল! ত্যার্তে কোণি ন তে ॥ র 

এই সমস্ত বিশ্ব এক- বৃহৎ কারাগার, প্রাণীমাত্রই কয়েদী এবং পদার্থের 
গুণধন্দন শৃঙ্খল _-এই শৃঙ্খল কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। ইহাই হেকেলের মতের 
সারাংশ। এ মতানুসারে একমাত্র জড় ও অব্যক্ত প্রকৃতিই সমস্ত স্থির মূল 
হওয়া! প্রযুক্ত হেকেল আপন মতের নাম দিয়াছেন-__“অদ্বৈত” ! কিন্তু এই অদ্বৈত 
জড়মূলক অর্থাৎ একমাত্র জড়প্রকৃতিতেই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ করে বলিয়া 
আমি উহাকে জড়াত্বৈত বা আধিভৌতিকশাস্ত্রাদ্েত বলিৰ। 

: কিন্তু সাংখ্যশান্ত্কারেরা এই জড়াদ্বৈত স্বীকার করেন না। সাহার বলেন 
বে, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, ইহার! পঞ্চভৃতাত্মক জড়প্রকতিরই ধর্ম, এবং 

অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি গুণ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন 
হয়। কিন্ত তাহার মত এই যে, জড় প্রকৃতি হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে 
পারে না; শুধু তাহাই নহে, যেমন কোন মনুষ্য আপন কাঁধের উপর 
ব্সিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতির জ্ঞাতা বা দ্রষ্ট প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ন। 
হইলে “আমি ইহা জানিতেছি, উহা! জানিনতেছি* এইপ্রকার ভাষাও প্রযুক্ত 
হইতে পারে না। এবং জগতের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলেরই 
ইহা' অনুভূত হেয় যে, আমি যাহ! কিছু জানিতেছি ৰা দেখিতেছি, তাহ 
আমা! হইতে ভিন্ন। তাই 'জ্ঞাত৷ ও জ্ঞেয়, দ্রষ্। ও দৃষ্টবস্ত কিংব! প্রকৃতির দ্রষ্টা ও 
জড়গ্রকৃতি এই ছুই পদার্থ মূলতই তিন্ন ভিন্ন মানিতে হয়, এইরূপ সাংখ্যের। 
স্থির করিস্বাছেন (সাং, কা, ১৭)। পুর্বপ্রকরণে যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা আত্মা 
বব হইয়াছে তাহাই এই দ্রষ্টী, জ্ঞাত! ব৷ উপভোক্তা, এবং ইহাকেই সাংখ্যশান্তে 
“পুরুষ” বা “জ্ঞ (জ্ঞাত! ) বলা.হইয়়াছে। এই জ্ঞাত। প্রক্কতি হইতে তিন্ন হওয়া) 
প্রযুক্ত স্বভাবতই তাহ সত্ব, রজ ও তম, প্রকৃতির এই তিন গুণের ৰাহিরে অর্থাৎ 
উহ! নিগুণ ও অবিকারী এরং জানা দেখা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করে ন!। 
'অতখব জগতে বাহা-কিছু, ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে তৎসমস্ত একমাত্র প্রক্কৃতিরই 
কাজ, এইরূপ নিষ্পর হয়। স্বারকথা_-প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ সচেতন ১ 
প্রতিই. সমস্ত. কর্শচেন্ট করিতেছে, পুরুষ উদাসীন ও অকর্ত!; প্রকৃতি 



৯৬৪ গীতারহস্য অথব! কর্ম্মযোগশান্ত্র। 

ত্রিগুণাত্মক পুরুষ নিগুগ ; প্রকৃতি অন্ধ, পুরুষ সাক্ষী। এই প্রকারে 
এই স্থষ্টির মধ্যে এই ছুই ভিন্ন ভিন্ন তত্ব অনাদিসিদ্ধ, ত্বত্ত ও স্বয়ভ। ইহাই , 
সাংখ্যশান্ত্রের সিপ্ধান্ত। ইহারই প্রতি লক্ষ্য দ্বাখিয়। তগবদ্গীতাতে প্রথমে বল! 
হইয়াছে *প্রক্কতিং পুরুষং টৈৰ বিদ্ধ্যনাদী উততাবপিশ-_প্রক্কৃতি ও পুরুষ ইহারা 
উভয়েই অনাদি (গী, ১৩.১৯)) ইহার পরে উহাদের এইরূপ বর্ণনা কর! 
হইয়াছে যে, “কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রক্কতিরুচ্যতে* অর্থাৎ দেহ ও ইন্দরিয়- 
সমূহের ব্যাপার প্রন্কৃতি করিয়া থাকে; এবং পপুরুষঃ জখছুঃখানাং তোত়ত্ে 
হেতুরুচ্যতে* অর্থাৎ পুরুষ সুখছুঃখের উপভোগ করিবার কারণ। গীতাতে 
প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি স্বীকৃত হইলেও এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখ! চাই যে, সাংখ্য- 
দের ন্যায় গীতাতে এই ছুই তত্ব স্বতন্ত্র কিংব! বয় বলির! স্বীকৃত নহে। কারণ, 
গীতাতে ভগবান প্রক্কতিকে আপন মায়! বলিয়াছেন (গী, ৭, ১৪) ১৪, ৩) 
এবং পুরুষসন্বদ্ধেও “মমৈবাংশো। জীবলোকে” ( গী, ১৫, ৭) উহা! আমারই 
অংশ, এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, গীতা! সাংখ্যশান্্র- 
কেও ছাড়াইয়। গিয়াছেন। কিস্তু আপাতত সেদিকে লক্ষ্য ন৷ করিয়া গুধু 
সাংখ্যশান্্র পরে কি বলিতেছেন তাহাই দেখিব।' 
সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে, সথষ্টির সম্ত পদার্থ তিন বর্গে বিভক্ত । প্রথম অব্যক্ত 

(মৃলপ্রক্ৃতি ), দ্বিতীয় বাক্ত (প্ররুতির বিকার ) এবং তৃতীয় পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞ। 
কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রলক্নকালে ব্যক্ত পদার্থের ত্বরূপ নই হয়; তাই এখন 
কেবল মূলে প্রকৃতি ও পুরুষ, এই ছই ততই বাকী রহিয়! যায়। এই ছুই মূলত 

ংখ্যদিগের মতে অনাদি ও স্বরস্ূ) তাই সাংখ্যদিগকে দ্বৈতবাদী (এই ছুই 
মূলতত্ব ধাহার! স্বীকার করেন ) বল! হইয়া থাকে । ইহার! প্রক্কাতি ও পুরুষের 
বাহিরে ঈশ্বর, কাল, স্বভাব বা অন্য কোন মুল তত্বই মানেন না।* কারণ, 

* ঈশ্বরকূষ্ং একজন পাক্কা! নিরীশ্বরবার্দী। তিনি নিজের সাংখ্যকারিকার উপসংহাগাত্বক 
তিন আধ্যাতে বলিয়াছেন যে, মুলবিষয়ের উপর ৭০ আধা! [ল্লাক ছিল। কিন্তু কোলক্রক 
ও উইলসনের অনুবাদের সহিত বোস্বায়ে রা, রা, তুফারাম-তীত্যা যে সংস্করণ ছাপাইয়াছেন 
তাহাতে মুলবিষয়ের উপর কেবল মাত্র ৬৯ আর্য আছে। এইহেতু ৭*ম আধ্যা কোন্টি, 
এইরূপ উইলসন্ সাহেবের সন্দেহ হইল। কিন্তু আধ্যাটি না' পাওয়ায় তাহার সন্দেহের 
সমাধান হর নাই। আমার মতে, এই আবধ্য। এখনকার ৬১ম আধ্যার পরে হইবে । কারণ, , 
৬১ম আর্ধার উপর গৌড়পাদের ঘে ভাষা আছে তাহ! এক জাধ্যার উপর নহে, হুই আধ্যার 
উপর। এবং এই ভ!যোর যুলপ্লোকের পদগুলে লইয়া! আধ্য। রচন! করিলে তাহা 

কারণমীহবরষেকে ক্রবস্তি কালং পরে স্বভাবং ব1। 
প্রজাঃ কথং নিগুগতে। ব্যক্তঃ কালঃ স্বভাবশ্চ'॥ 

, এইরূপ দীড়ার। এই জার্ধ্য অগ্রপশ্চাৎ যন্দর্ভেরও ( অর্থ বা ভাবের ) সহিত ঠিকঠিক মিলেও। 
এই আধ্যা নিরীর্বর মতের গ্রতিপাদক হওয়ার মনে হয় যে; কেহ ইহা পরে ছাটিয়া ফেলি 
ষ্ছে। ফি এই আধ্যার শোধনকারী মনুষ্য সেই আব্যার ভাব্যও ছাটিয়। ফেলিতে বেস্বৃ 



'কাপিলসাংখ্যশান্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরধিচার । ১৬৫ 

সগুণ ঈশ্বর, কাল ও স্বভাব, এই সমন্ত ব্যক্ত হওয়া প্রষুক্ত প্রক্কৃতি হইতে উৎ- 
পর্ন ব্যক্ত পদার্থের মধ্যেই তাহাদের সমাবেশ হইর। থাকে; এবং 
নিগুণ বলিরা মানিলে, সৎকার্ধ্যবাদ অনুসারে নিগুণ মৃলতত্ব হইতে শ্রিগুণা- 
ত্বক প্রকৃতি কখনই উৎপর হইতে পারে না। তাই, তীহার! স্থির নির্ধারণ 
করিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষকে ছাড়িয়া এই হ্ষ্টির তৃতীয় কোন 
মূলতত্ব নাই । এই প্রকারে তাহার! হুই সূলতত্ব নিপ্ধারণ করিলে পর, াহার৷ 
আপন মতাহুসারে ইহাও পিদ্ধ করিলেন যে, সেই ছুই মুলতত্ব হইতে - স্থষ্টি 
কিক্ধপে উৎপন্ন হইল । তীহারা বলেন যে, নিওণ পুরুষ শ্বতঃ কিছু করিতে 
না পারিলেও প্রক্কৃতির সঙ্গে উহার সংযোগ হইলে, যেমন গক্ু নিজের বাছুরের 
জন্য দুধ দেয় কিংবা! লৌহ চুম্বকের সন্নিধানে আসিলে লৌহে আকর্ষণশক্তি 
আসে, সেইরূপ মূল অব্যক্ত প্রকৃতি স্বকীয় গুণসমূহের হেক্ম ও স্কুল) ব্যক্ত বিস্তার 
পুরুষের সন্ুখে স্থাপন করে (সাং, কা, €৭)। পুরুষ সচেতন ও জ্ঞাত হইলেও, 
কেবল অর্থাৎ নিগুণ হওয়া প্রযুক্ত, তাহার নিকট স্বতঃ কর্ম করিবার কোন 
সাধন নাই; এবং প্রকৃতি কর্্মকর্তী হইলেও জড় বা অচেতন হওয়া প্রযুত্ত, 
সেজ্যনে না যে কোন্ কার্জ করিতে হইবে। এই কারণে ইহা খঞ্জ ও অন্ধের 
জুড়ী; অন্ধের কাধের উপর খঞ্জ বসিয়া অন্যোন্যসহারতায় হুজনেই যেরূপ পথ 

* চলিতে থাকে, সেইরূপই জড় প্ররুতি ও সচেতন পুরুষের সংযোগ হইলে ত্যির 
সকল কর্ধের আরম্ত হইয়া থাকে (সাং, কা, ২১)। এবং যেমন নাটকে 
প্রেক্ষকদদিগের মনোরঞ্জনার্থ রঙ্গভূমির উপর একই নটা এখন এক বেশে, খানিক 
পরে আর এক বেশে নাচিতে থাকে, সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্য ( পুরুবার্ধের 
জন্য) পুরুব কোন রকম প্রতিদান না করিলেও, এই প্রকৃতি সত্বরজতম গুণ- 
৯৯ নুনাধিক্য অনুসারে অনেক রূপগ্গ্রহণ করিক্। তাহার সম্মুখে সমান 
চিতে থাকে (সাং কা, ৫৯)। প্রকৃতির এই নৃত্যে মোহবশত ভুলিয়া 

বা! বৃথাভিমানরশত যে পর্য্যস্ত পুরুষ এই প্রকৃতির কর্তৃত্ব আপনারই কর্তৃত্ব 
বলিয়া স্বীকার করে এবং স্থুখছঃখের জালে আপনাকে যে পর্য্যস্ত জড়াইয়। রাখে, 
লে পর্য্যস্ত কখনো তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে ন1 (গী, ৩. ২৭)। কিন্তু যে 
হইয় গ্িয়াছেন, তাই এক্ষণে এই আর্য আমর! খুঁজিয়। বাহির করিতে পারিলাম ; এবং এই 
জন্য এ মনুষ্যকে আম।দের ধনাবাদই দিতে হয়। শ্বেতাশ্বতরোপনিবদের যষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম 
মন্ত্রহইতে দেখিতে পাওয়া বাক্স যে, প্রাচীনকালে কোন কোন লোক স্বভাব ও কালকে এবং 
বেদাস্তী তাহাদিগকেও ছাড়াইয়! গরিক্লা ঈশ্বরকে জগতের মূল কারণ মানিতেন। অস্ত্রটা এই-- 

স্বতাবমেকে ঝবয়ে! বদত্তি কালং তধান্ো পরিমূহামানাঃ। 
দেবসোব! মহিমা! তু লোকে যেনেদং দ্রাম্যতে ব্রহ্গচত্রম্ | 

কিন্ত ইহা দেখাইবার জন্যই ঈশ্বরকৃষণ উপরি-উক্ত আধ্যাকে» বর্তমান ৬১ম জঁর্্যার পরে 
রা যে, এই তিন মুল কারগ (অর্থাৎ স্বভাব, কাল ও ঈশ্বর) সাংখ্যরা স্বীকার 

বন দা। 



১৬৬ শীতারহস্য অথব! কর্ম্মযোগশাস্্র। 

সময়ে পুরুষের এই জ্ঞান হয় যে, ্ রিগুণাস্মক প্রকৃতি পৃথক এবং আমি পৃথক, 
সেই সমগে সে মুক্ত হয় (গী ১৩. ২৯, ৩০) ১৪. ২০) কারণ বস্তত পুরুষ 
কর্তাও নহে, বদ্ধও নহে সে তো্বতন্ত্র ও স্বভাবতই কৈবলা-অবস্থাপনন ব! 
অকর্তা। যাহ৷ কিছু হয় সে সমস্ত প্রক্কৃতিরই থেল।। অধিক কি, মন ও বুদ্ধিও 
প্রর্কৃতিরই বিকার হওয়া! প্রবুক্ত বুদ্ধির যে জ্ঞান হয় তাহাও প্রকৃতির কার্যেরই 
ফল। এইজ্ঞান তিন গ্রকারের-__সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (গীতা, ১৮. 
২,-২২)। তন্মধ্যে বুদ্ধির সাত্বিক জ্ঞান হইলে পুরুষ জানিতে পারে যে, আমি 
প্রকৃতি হইতে পৃথকৃ। সত্ব, র্রঃ ও তম এই গুণত্রস্ন প্রক্কৃতিরই ধর্ম, পুরুষের 
নহে । পুরুষ নিগুণ এবং ব্রিগুণা্বক, প্রকৃতি উহার দর্পণ (মভা, শাং, ২০৪, ৮)। 
এই দর্পণ খন স্বচ্ছ বা নির্মল থাকে, অর্থাৎ যখন নিজের এই বুদ্ধি, যাহা! প্ররু- 
তির বিকার, সাত্বিক হয়, তখন এই স্বচ্ছ দর্পণে পুরুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ 
দেখিতে থাকে এবং উহার এই বোধ হয় ষে আমি প্রকৃতি হইতে ভির। সেই 
সময়ে এই প্রক্কৃতি লজ্জিত হইয়! এ পুরুষের সম্মুখে নৃতা, খেল! ও জালবিস্তার বন্ধ 
কিয়! দেয়। এই অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে পুরুষ সমস্ত পাশ ও জাল হইতে মুক্ত 
হইয়া নিজের স্বাভাবিক কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়। “কৈবল্য” অর্থাৎ কেবলত্ব, 
একাকীত্ব বা প্রকৃতির সহিত সংযোগ ন! থাকা। পুরুষের এই নৈসর্গিক ব! 
স্বাভাবিক অবস্থাকেই সাংখ্যশান্ত্রে মোক্ষ ( বন্ধন-মোচন ) বলে। এই অবস্থার 
বিষয়ে সাংখ্যবাদী এক নুক্ষ গ্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছেন । তাহাদের প্রশ্ন এই যে, 
পুরুষ প্রক্কৃতিকে ছাড়ে, ন৷ প্রকৃতি পুরুষকে ছাড়ে। অনেকের নিকট এই 
গ্শ্ন, বর অপেক্ষা কনে ঢ্যাঙা কিংবা কনে অপেক্ষ! বর বেটে, এইরূপ ধরণের 
প্রশ্নের ন্যায় নিরর্থক প্রতীত হইবে । কারণ, ছুই বস্তর এক বস্ত হইতে অপরটার 
ব্রিয়োগ হইলে পর কে কাহাকে ছাড়িল ইহ! দেখার কোন ফল নাই; উভ-, 
স্টই পরম্পরকে ছাড়ে, ইহাই আমর! দেখিতে পাই। কিন্তু একটু সুস্ম বিচার. 
ক্রিয়া দেখিলে সাংখ্যদিগের এই প্রশ্ন তাহাদের দৃষ্টিতে অযোগ্য নহে, এইক্প 
উপলব্ধি হইবে। সাংখ্যশান্ত্রান্গসারে পুরুষ নিগুপিঃ অকর্তা ও উদ্দাসীন 
হওয়া প্রবুক্ত তব্দৃষ্টিতে “ছাড়া, বা ধরা এই ছুই ক্রিন্নার কর্তৃত্ব পুরুছগে 
ৰন্তিতে পারে না (গী, ১৩৩১১ ৩২)। তাই, সাংখ্যবা্দী স্থির করিয়াছেন 
যে, সেই প্ররুতিই 'পুরুষকে ছাড়িয়া! যায়, অর্থাৎ প্রক্কৃতিই "পুরুষ হইতে 
আপনার মোক্ষপাধন করিয়া! লয়, কারণ কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই ধর্ম, (সাং কা, ৬ 
ও গী, ১৩.৩৪ )। সার কথা, পুরুষের ঘমাক্ষ নামে এমন কোন পৃথক অবস্থা 

' নাই যাহা! 'পুকুষ* বাধির হইতৈ প্রাপ্ত হয়; কিং পুরুষের মূল ও স্বাভাবিক 
'অবস্থ। হইতে ভিন্ন কোন অবস্থাই নাই। ঘাসের এউপরকার ছাল হইতে তিতব্রকার 
শীস েক্ধপ পৃথক্ কিংবা জলস্থ মাছ যেরূপ, জল হইতে পৃথক্, সেইক্ষপ 
প্রক্কতি ও পুক্রের সম্বন্ধ ॥ প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়৷ সাধারণ.একান 
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ব্যক্তি সিজের এই স্বাভাবিক বিভিন্নতা বুবিতে পারে লা, তাই সংসারচক্রে নিম্গ 
থাকে। কিন্তু এই ভিন্নত। ধে জানিতে পারে সে মুক্তই হয়। এই প্রকার পুক্ু- 
ধকে জ্ঞানী” বা “বুদ্ধ” ও “কৃতকৃতয” বলে, ইহা মহাতারতে উক্ত হইঙ্জাছে ( মা, 
শীং ১৯৪.৫৮) ২৪৮* ১১ ও ৩০৬৩০৮)। “এতদৃবুদ্ধা বুদ্ধিমান, স্যাৎ” ( গী, 
১৫২০) এই গীতাব্চনে 'বুদ্ধিমান্ত শবেরও এই অর্থ। অধ্যাত্মশান্রদৃষ্টিতে 
মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপও ইহাই ( বেহু, শাং ভা. ১. ১,৪91 কিন্ত সাংখ্য হইতে 

অদ্বৈত বেদান্তের বিশেষ উক্তি এই যে, পুরুষ স্বভাকত টকবল্য অবস্থায় আছে 
এইরূপ কারণ ন! দিয়া, আত্ম মুলেই পরব্রহ্স্বব্বপ এবং যখন সে আপন মূলম্বরর্প 
অর্থাৎ পরব্রঙ্গকে জানিতে পারে তখন তাহাই উহার মোক্ষ। সাংখ্য ও 
সস ইহাদের মধ্যে এই ভেদ পরবর্তী প্রকরণে স্পট করিয়া! দেখান 

| 
পুরুষ (আত্ম ) নিগুণ, উদাসীন ও অকর্তী-্সাংখ্যদিগের এই মত বদি 

অদ্বৈত বেদাস্তের সম্পূর্ণ মান্য, তথাপি একই প্রকৃতির দ্রষ্টা স্বতন্ত্র পুরুষ মুলেই 
অসংখ্য,---পুরুষসম্বন্ধে সাংখ্যদিগের এই দ্বিতীয় কল্পনা বেদাস্তীরা শ্বীকার করেন 
না। (গী, ৮. ৪; ১৩. ২০-২২ 7 মভা, শাং, ৩৫১) এবং বেক, শাং ভা, ২, ১, 
১.)। বেদাস্তীরা বলেন যে, উপাধিভেদ প্রযুক্ত সমস্ত জীব ভিন্ন ভিন্গ প্রতিভাঁত' 

' হয়, বস্তত সমস্তই ব্রহ্ম । সাংখ্যদিগের মত এই যে, যখন দেখি যে, প্রত্যেক 
. অনুয্যের জন্ম, মরণ ও জীবন ভিন্ন ভিন্ন এবং যখন এই জগতে ভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, কেহ সুধী, কেহ হুঃঘী, তখন মানিতে হয় বে, প্রত্যেক আত্ম! ৰাঁ 
পুরুষ মূলেই তিন্ন এবং তাহাদের সংখ্যাও অনন্ত (সাং কা. ১৮)। কেবঙগ' 
প্রকৃতি ও পুরুষই সমস্ত ষ্টির মূলতত্ব ধরিলাম $ কিন্তু উহাদের মধ্যে, পুরুষ শকে' 
সাংখ্যদিগের মতানুসারে “অসংখ্য পুরুষের স্মুদায় এর সনাবেশ হয়। এই সকল 
অসংখ্য পুরুষ ও ত্রিগুণাত্বরক প্রকৃতির সংযোগ হইতে স্যষ্টির সমস্ত ব্যবহার 
চলিতেছে । প্রত্যেক পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলে পর প্রকৃতি আপন গুণের 
দিষ্তার সেই পুরুষের সন্দুথে স্থাপন করে, এবং পুরুষ তাহা উপতোগ করিতে 
খাকে। এইরূপ হইতে হইতে, যে পুরুষের আশপাশের প্রকৃতির খেল! সাত্বিক 
হন্্, সেই পুরুষেরই (সকল পুরুষের নহে যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়; এবং তাঁহারই' 
নিকটে প্রকৃতির সমস্ত খেল! বন্ধ হইয়া! যায়, জার সে আপনার ফুল ও কৈবল 
স্বরূপে উপনীত হয় । কিন্ত তাহার মোক্ষলাভ হইলেও অবশিষ্ট পুরুষদিগের 
সংসারে আবদ্ধ থাকিতেই হয়। পুরুষ এইরূপ কৈক্ল্যপদ্দে উপনীত হলেই সে' 
প্রকৃতির জাল হইতে একেবারেই মুক্ত হইয়! যায়--কেহ কেহ এরূপ মনে করিভে 
পাঁকসেন ) কিন্তু সাংখ্যমতান্ুসারে শুর্ূপ বুঝিলে ভূল হইবে। ' দেহ ও উত্তিয়রূপী' 
প্রকৃতির নিকার মনুষ্যকে তাহা মরণ পর্যস্ত ছাড়ে না। সং্খ্যিবাদি ইহার 
এই কারগ. বলেন যে, “যেরূপ কুমারের চাক। হইতে কলদী তৈয়ার করিয়া বাহির 
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ক্রিয়া লইলেও পুর্ববসংস্কারবশতঃ তাহ! কিরৎক্ষণ পর্যন্ত খুরিতেই থাকে, সেইরূপ 
কৈবল্যপ্রাপ্ত মন্ুয্যেরও শরীর কিছুদিন অবশিষ্ট থাকে” (সাং কা. ৬৭)। 
তধাপি সেই শরীর হইতে কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষের কোন প্রতিবন্ধক ক্ষিংব! স্ুখ- 
ছুঃখের বাধ! কয় না। কারণ, এই শরীর জড়গ্রককৃতির বিকার হওয়া প্রযুক্ত. 
ত্বরং জড়ই, সেইজন্য নুখই বা কি, দুঃখই রা কি, তাহার নিকট হুই-ই সমান; 
এবং যদি ইহা! বল! বায় ষে পুরুষের সুখহ্ঃখের বাধ! হয়, তবে ইহাও ঠিক নহে), 
কারণ সে জানে যে, প্রকৃতি হইতে আমি ভিন্ন, সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই, আমার 
নছে। এই অবস্থাতে প্রকৃতির যতই খেলা হউক না কেন, পুরুষের সুখহঃখ 
হয় না, লে সর্বদা উদানীনই থাকে। প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে মুত্র হইয়া বে 
পুরুষের এই জ্ঞান হয় নাই, তাহার জন্মমরণের পুনরাবৃত্তির একেবারে শেষ 
হয় না; চাই সে, সবগুণের উৎকর্ষ প্রযুক্ত দেবযো নিতে জন্মগ্রহণ করুক কিংবা 
রজোগুণের উৎকর্ষ হেতু মানব-যোনিতে, অথব! তমোগুণের প্রাবল্যে পণ্ডর 
শ্রেণীতে উৎপন্ন হউক (সাং, কা, ৪৪, ৫৪)। জন্মমরণরূপী চক্রের এই ফল, 
প্রত্যেক মনুষ্য তাহার চত্ুঃপার্স্থ প্রকৃতি অর্থাৎ তাহার বুদ্ধির সত্বরজতমোগুপের 
উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রবুক্ত প্রাপ্ত হয়। “্উদ্ধং গচ্ছস্তি সব্বস্থাঃ*- সাত্তিক বৃত্তির 
পুরুষ স্বর্গে যায় এবং তামসিক পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত হয়, ইহা! গীতাতেও উক্ত 
হুইয়াছে (গীঃ ১৪. ১৮)। কিন্তু এই স্বর্গাদি ফল অনিত্য। জন্মমরণ হুইতে 
ধে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহে, কিংবা সাংখ্যদিগের পরিভাষায়, যে প্রকৃতি 
₹ুইতে আপনার ভিন্নত৷ অর্থাৎ কৈবল্য চিরস্থির রাখিতে চাহে, তাহার ত্রিগুণা- 
তীর্ত হইয়। বিরক্ত ( সন্যন্ত ) হওয়া! ভিন্ন অন্য মার্গ নাই। এই বৈরাগ্য ও জ্ঞান 
কপিলাচার্য্য জন্ম হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত সকলেই এই অবস্থা.জন্ম 
হুইতেই পাইতে পারে না। তাই, তত্ববিবেকরূপ সাধনের দ্বার! প্রকৃতি ও 
পুরুষের ভেদ উপলব্ধি করিয়া আপন বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রবত্ব প্রত্যেকের 
কর! আবশাক। এইরপ প্রধত্বের দ্বার! বুদ্ধি সাত্বিক হইলে পরে 'সেই বুদ্ধিরই 
জান, বৈরাগ্য, ও এশবর্য্য গ্রভৃতি গুণ সকল উৎপন্ন হয় এবং শেষে মনুষ্য কৈবল্য 
প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য যাহা পাইতে ইচ্ছা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবার যোগসামর্থা- 
কেই এইস্থানে এখবধ্য বল! হইয়াছে । াংখ্যমতানুসারে) ধর্মের গণন! সাত্বিক 
গুণের মধ্যেই কর! হয়; কিন্তু শুধু ধর্মের দ্বারা কেবল স্বর্গপ্রাপ্তি হয় মাত্র», এবং 
জ্ঞান ও বৈরাগ্যের (সন্ন্যাস) ভ্বার৷ মোক্ষ কিংবা কৈবল্য প্রাণ্ড হইয়৷ পুরুষের 
ছুঃখের অতাস্ত নিবৃত্তি হয়, কপিলাচাধ্য শেষে এইরূপ ভে্দ করিয়াছেন। 

ইন্দিয়সমূছে ও বুদ্ধিতে প্রথমে সব্গুণের উৎকর্ষ হুইন্লা উপরে উঠিতে উঠিতে 
পরিশেষে পুরুষের এই জ্ঞান বখন হয় বে, ব্রিগুণাত্বক প্রকৃতি পৃথক ও আমি 
পৃথক্, তখন সে ত্রিগুগাতীত অর্থাৎ সত্ব রজ ও তেম এই তিন: গুণেরই বাহিরে 
পৌছিয়াছে ইহা সাংখ্যবাদী বলেন। এই ব্রিগুধাতীত অবস্থায় সত্ব, রূজ ও তজ, 
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ইহাদের মধো কোন গুণই অবশিষ্ট থাকে না । তাই, সুক্রূপে বিচার করিলে 
সাবিক, রাজদিক ও তামপিক এই তিন অবস্থ! হইতে এই; ব্রিগুণাতীত অবস্থা 
ভিন্ন, স্বীকার করিতে হয় এবং এই অন্ভিপ্রায়েই ভাগবতে সাব্িক, রাজসিক ও 
তামপিক, ভক্তির এই তিন ভেদ করিবার পর চতুর্থ আর এক তেদ কর! 
হইয়াছে । তিন গুপেরই পারগামী পুরুষ নিহেতুক ও অভেদভাবে যে তক্তি 
করিয়! থাকেন তাহাকে নিগুণ ভক্তি বলে (ভাগ, ৩, ২৯. ৭১৪ )। কিন্তু 
সান্বিক রাঞ্র্পিক ও তানণিক এই তিন বর্ম অপক্ষ। বর্গীকরণের তত্বনকলের 
ফাজিল বুথ, বুদ্ধি কবা যুক্তিনিদ্ধ নহে । তাই সাংখ্যবাদ্দী বলেন বে সত্ব 
গুণের মতান্ত উৎকর্ষের দ্বারাই শেষে ত্রিগুণাতীত অবস্থ। প্রাপ্ত হওয়! যান্স এবং 
এই জন্য তিনি এই অবস্থার গণনা সান্বিকবর্গেই করিয়ু থাকেন। গীতাতেও 
এই মত স্বীকৃত হইপ্াাছে। উদাহরণ ষথ।_-ধে অভেপাত্বক জ্ঞানের দ্বার! জান! 
যায় যে, ধাহা কি£ সনস্তই এক তাহাকেই “পাত্বক জ্ঞান” বলে এইরূপ গীতাতে 
উক্ত হইপ্লাছে (গী, ১৮.২০)। ইহ ব্যতীত সত্বগুণের বর্ণনার পরেই 
গীতার ১৪ম মায়ের শেষে ত্রিগুণাতীত অবস্থার বর্ণন। আপিয়াছে। কিন্ত 
ভগবদ্গীত।র প্রক্কতি ও পুক্ুব বিশিইছৈঠ স্বাকৃত নহে, তাই মনে রাখ। আব. 
শ্যক যে, গাতাতে “প্রকৃতি”, পুরুষ”, "ত্রিগুগাতীত' ইত্যাদি সাংখ্যদিগের পারি- 
ভাষিক শবের প্রয়োগ একটু ভিন্ন অর্থে করা হইরাছে) কিংবা ইহা বলিতে 
হয় যে, গীতাতে সাংধোর দ্বৈতৈর উপর অদ্বৈত পরকব্রহ্মের ছাপ সর্বত্র লাগাইয়া 
রাখ! হইয়াছে । উন্াহরণ যথা-_সাংখ্যদিগের প্রকতিপুরুষ-ভেদই গীতার 
১৩ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (গীতা, ১৩, ১৯-৩৪ )। কিন্তু সেস্থলে 'প্রক্কৃতি 
ও “পুরুষ এই তুই শব্ধ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত সমানার্থক। সেইরূপ, ১৪ম 
অধ্যায়ের ভ্রিগুবাতীত অবস্থার বর্ণনও ( গী,*১৪. ২২-২৭) জ্িগুণাম্মক মান্বাঞজাল 
হইতে যুক্ত এবং প্রকৃতি ও পুরুষেরও অতীত পরমাস্মার জ্ঞাত সিদ্ধ পুরুষের. 
বিষয়ে কর! হইপ্নাছে। প্রক্কতি ও পুরুষ এই ছুই পৃথক তৰ স্বীকার করিয়! 
পুরুষের কৈবল্যই ব্রিগুণাঁতীত অবস্থূ। যাহারা মানে, এই বর্ন সাংখ্যদের এ. 
সিদ্ধান্তের অগ্র্ষায়ী নহে। এই ভেদ পরে অধ্যাত্বপ্রকরণে আমি স্পঈ কনির! 
দেখাইয়াছি। কিন্তু গীতাতে অধ্যাত্মবাদই প্রতিপাদিত হইলেও অধ্যাত্মততু- 
সকল বিবৃত করিবার সময় ভগরান, সাংখ্যপরিভাষার ও যুক্তিবাদের উপযোগ 
স্থানে স্থানে করিয়াছেন বলিয্বা, গীতাপ্র কেবল দাংখা-নতই গ্রাহ্য, এইক্সপ কোন 
কোন পাঠকের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। এরই ভ্রম দূর করিবার জন্য 

খ্যশান্ত্র ও গীতার তৎসদৃ্ সিদ্ধান্তের ভেদ পুনর্বার এখানে. রল! হইয়াছে। 
বেদান্তহুত্রভাব্যে শ্রখস্করাচার্য্য ৰলিক্াছেন যে, প্প্রক্কৃতি ও পুরুষের বাহিরে 
এই জগতের পরব্রন্ধরূপী একই“মূল তত্ব আছে এবং তাহ! হইতে প্রকতি- 
পুরুধাছি সমন্ত স্ঙ্িই উৎপন্ন তৃইয়াছে”, উপনিষদের এই ত্ৃদ্বৈত, সিদ্ধাতকে 

২২ 
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না ছাড়িক্সা সাংখ্যদিগের শেষ সিদ্ধান্ত আমায় অগ্রাহ্য নছে ( বেনু, শাং তা, 
২, ১,৩)। এই বিষয় গীতার উপপাদনের বিষয়েও চরিতার্থ হয়। ইতি 

সগুম প্রকরণ সমাপ্ত । 



অষ্টম প্রকরণ। 
বিশ্বের রচনা ও সংহার। 

গুণা গুণেধু আয়স্তে তত্রৈব নিবিশস্তি ট”।৯ 
মহাভারত, শাস্তি, ৩, ৫, ২৩1 

কাপিলসাংখ্য অনুসারে, প্রকৃতি ও পুরুষ, জগতের এই যে ছুই শ্বতন্ত্র মূলতত্ব 
আছে তাহাদের স্বরূপ কি, এবং ছুয়ের সংযোগর্প নিষিত্ব-কারণ ঘটিলে পর, 
পুরুষের সন্থুথে প্রকৃতি আপন গুপত্রয়নের যে বাজার বসাইয়া৷ থাকে, তাহা কল 
কিরূপে মুক্তিলাভ করা যাইবে, ইহার বিচার কর! হইয়াছে। কিস্তু এই 
গ্রকৃতির বাজারা-লীলা, মরাঠী কবি যাহার ভাবব্যঞ্জক নাম দিয়াছন “সংসারের 
খেলা” এবং জ্ঞানেশ্বর মহারাজও যাহাকে *প্রাকৃতির টাকশাল” বলিয়াছেন, 
সেই প্ররুতির সংদার কি অন্থক্রম অনুসারে পুরুষের সন্দুখে বিস্তৃত হইয়া থাকে ও 
তাহার লয় কিরূপে হয় ইহার ব্যাখ্যা এখনে! বাকী রহিয়] গিয়াছে ; এই গ্রক- 
রণে সেই ব্যাখ্যা করিব। প্রকৃতির এই ব্যাপারকেই “রচনা ও সংহাঁর” 
বলে। সাংখ্যমতানুসারে.এই সমস্ত অগৎ বা স্ষ্ি অসংখ্য পুক্রষের লাতের 

* জন্যই প্রক্কৃতি নির্মাণ করিয়াছেন। প্রক্কৃতি হইতে সমস্ত ব্রহ্গাণ্ড কিরূপ 
নিশ্মাণ হয়, "দাসবোধের” ছুই তিন স্থানে গ্রীসমর্থ রামধাসম্বামীও তাহার সরস 
বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং সেই বর্ণনা হইতেই “বিশ্বের রচনা ও সংহার* এই নাম' 
আমি গ্রহণ করিয়াছি । সেইরূপ, ভগবদগীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে এই 
বিষয় মুখ্যভাবে প্রতিপাদ্য হইয়া পরে একাদশ অধ্যায়ের আরম্তে-_“ভবাপ্যয়ো 
হি ভৃতানাং শ্রুতৌ৷ বিস্তরশো! ময়” (গী*১১, ২) তৃতসকলের উৎপত্তি ও 
গ্রলয়* (যাহা আপনি) বিস্তারিতন্নপে (বালয়াছেন তাহা!) আমি গুনিয়াছি, 
এক্ষণে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়া আমাকে ক্কতার্থ করুন--এই যে অর্জন 
স্ীকফের নিকট প্রার্থন। কারয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিশ্বের 
রচন! ও সংহার ক্ষর-অক্ষর-বিচারের এক মুখ্য ভাগ। সৃষ্টির অন্তর্গত অনেক, 
(নান! ) ব্যক্ত পদার্থের মধ্যে একই অব্যক্ত মূল দ্রব্য আছে ইহা৷ যাহ! ছার! 
বুঝ! বায় তাহাই জ্ঞান (গী. ১৮ ২*)১ এবং যাহ স্বার! একই মূলভূত অব্যক্ত 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক ব্যক্ত পদ্ার্থসকল কিরূপে পৃথকভাবে নির্মিত 
হইয়াছে ( গী. ১৩. ৩০ ) বুঝা যায় তাহাই বিজ্ঞান $, এবং ইহার মধ্যে কেবল 
লা হয় না, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞান ও অধ্যাত্ববিষয়সকলেরও 

হ্য়। 

* ০৩৭ হইতেই গুণ উৎপয় হয় এবং গুপেতেই' গুণ লয় পায়” ।. 
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তগবদগীতার মতে প্রকৃতি আপন সংসারের কার্ধ্য স্বতন্ত্ররপে নির্বাহ 
করেন না, পরন্ত তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া থাকেন 
(গী. ». ১)। সাংখ্যশান্ত্রের মতে পুরুষের সংযোগরূপ নিমিত্ব-কারণই প্রকৃতির 
সংসারকাধ্য আরম্ভ করিবার পক্ষে যথে্ট। প্রক্কাত এই বিষয়ে আর কাহারও 
অপেক্ষ। রাখেন না। সাংখ্যের ব্যক্তব্য এই যে, পুরুষ ও প্রক্কৃতির সংযোগ 
হইলেই, প্ররর্দত-টাকশানের কাজ আরম্ভ হয় এবং বসন্ত খতুতে যেরূপ পল্লব 
ফুটির। ক্রমে ক্রমে পাতা, ফুল ও ফল বাহির হন্গ ( মভা. শাং, ২৩১, ৭৩) মনু 
১*৩০) সেইরূপ প্রকৃতির মূল সাম্যাবস্থা! ভাঙ্গিয়া তাহার গুণসমূুহের বিস্তার 
হইতে থাকে । ইহার বিপরীতে বেদনংহিতাতে, উপনিষর্দে ও স্থৃতিগ্রস্থাদিতে 
প্রক্কতিকে মূল বলিয়া! স্বীকার না করিয়া, পরব্রহ্মকে মূল বলিয় স্বীকার করিয়! 
স্বাহ! হইতে স্থির উৎপত্তি হইবার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হইয়াছে; 
যথা-_“হিরণ্যগর্জঃ সমবর্ততাগ্রে ভৃত্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ* প্রথমে হিরণ্য- 
গর্ভ ( খ, ১০, ১২১, ১), এবং এই হিরপ্যগর্ত্ত হইতে কিংবা সত্য হইতে সমস্ত 
স্ষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে ( খ. ১০, ৭২) ১০,১৯১) কিংব! প্রথমে জল উৎপন্ন 

হইব (খা ১০. ৮২, ৬7 তৈ. বর, ১, ১৯ ৩০৭) প্র, উ. ১, ১.২) তাহা হইতে 
সৃষ্টি হইল; এই জলেতে এক 'অও্ উৎপন্ন হইবার পর.তাহা হইতে ব্রঙ্গা, এবং 
্রন্া হইতে কিংবা মূল অগ্ড হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইল (মনু, ১, ৮. ১৩৪ 
ছাং ৩. ১৯) কিংবা সেই ব্রন্মাই (পুরুষ ) অর্ধভাগে স্ত্রী হইয়াছিলেন (বৃ? ১, 
৪, ৩) মন্থ, ১, ৩২) কিংবা জল উৎপন্ন হইবার পূর্বেই পুরুষ হইয়াছিল 
(কঠ ৪. ৬); অথব৷ প্রথমে পরব্রঙ্ম হইতে তেজ, জল ও পৃর্থী, (অন্ন) এই 
তিন তত্ব উৎপন্ন হইবার পরে তাহাদের মিশ্রগে সমস্ত পদার্থ নিশ্থিত হইয়াছিল 
(ছাং. ৬, ২-৬)। উপরোক্ত বর্ণনামুহে অনেক ভিন্নতা থাকিলেও পরিশেষে 
বেদান্তে স্থিরীকূত হুইয়াছ্ছে যে ( বেস্থ, ২. ৩. ১-১৫ ), আত্মরূপী মূল ব্রদ্ধ হইতেই 
আকাশাদিক্রমে পঞ্চমহাভূত নিঃসৃত হইক়্াছে ( তৈ, উ* ২, ১), কঠ (৩. ১১) 
মৈত্রায়ণী (৬.১), শ্বেতাখবর (৪8, ১০7 ৬. ১৬), প্রভৃতি উপনিষদেও, 
প্রকৃতি মহৎ ইত্যাদি তত্বেরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে । ইহা হইতে দেখ। ধাইতেছে 
যে, বেদাস্তী প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার না করিলেও, একবার যখন শুদ্ধ 
ব্রন্গেতেই মায়াত্বক প্রকৃতিরূপ বিকার প্রকাশ পায়, তখন পরে স্বস্তির উৎপত্তি- 
ক্রমসন্বন্ধে তাহার ও সাংখাবাদীর পরিণাম একবাক্যত৷ হইয়া গিয়াছে, এবং এই 
কারণেই মহাভারতে উক্ত হুইক়্াছে (শাং, ৩০১. ১০৮, ১০৯)। “ইতিহাস, 
পুল্লাণ অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে যে কিছু জ্ঞান আছে সে ষমস্ত সাংখ্য হইতেই আমি- 
পাছে”_-কপিল হইতে এই জ্ঞান বেদান্তীর। ন্মিংবা পৌরাপণিকের। গ্রহণ কৰিয়াছে, 
এন্সপ তাহার অর্থ নহে? কিন্তু স্থষ্টির উৎপত্বিক্রমের জ্ঞান সর্বত্রই এক প্রকার, 
এই অর্থই এখানে অভিপ্রেত। কেবল তাহাই নহে; “জ্ঞা” এই ব্যাপক অর্থেই, 
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এট স্থানে “পাখা শব প্রয়োগ কর! হইয়াছে, এ কথা। বলিলেও চলে । কপিলা- 
চার্যয শান্ৃষ্টিতে স্থষ্টির উতপত্তিক্রম বিশেষ পদ্ধতিসহকারে বিবৃত করিয়াছেন, 
এবং তগব্দগী তাতেও এই সাংখাক্রন মুখ্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায়, এই প্রকরণে 
তাহারই বিচার করা হইয়াছে । 

ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত, সুক্ষ একবস্তমাত্র এবং চারিদিকে অখণ্ড" 
ক্নপে পরিপূর্ণ এক নিরবয়ব মূল দ্রব্য হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ত হইয়াছে, 

সাংখাদিগের এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাতাদেশের অর্বাচীন আধিতৌতিক শান্তরজ্দিগেক্স 
শুধু গ্রাহ্য নহে, পরস্ এই মূল দ্রবোর অন্তভূতি শক্তির ক্রমশ বিকাশ,হইয়৷ আসি- 
তেছে এবং এই. পূর্বাপর ক্রম কিংবা ধার! ছাডির। মাঝখানে উপরি-পড়ার মতন 
হঠাৎ কিছুই নির্মাণ হয় নাই, ইহাও তাহার! এক্ষণে স্থির করিয়াছেন । এই 
মতকে উতক্রান্তিবাদ ব! বিকাশ-সিদ্ধান্ত বলে। এই দিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যরাষ্ট্রে বিগত 
শতাব্দীতে খন প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তথন সেখানে খুব গোলযোগ বাধিয়। 
গিয়াছিল। খুষ্টধর্বের পুস্তকসমূহে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, ঈশ্বর পঞ্চ মহাভূত 
ও জঙ্গমশ্েণীর প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র 
ভাবে স্থষ্টি করিয়াছেন এবং এই মতই উৎক্রান্তিবাদ বাহির হহবার পূর্বে সমস্ত 
খৃষ্ঠানমণ্ডলী সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিত। তাই, যখন উৎক্রাস্তিৰাদ এই সিচ্ধা- 
স্তকে মিথা। বলিয়। প্রতিপন্ন করিল তখন চারিদিক হইতে উৎক্রান্তিবাদের 
উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল এৰং অন্যাপি এ আক্রমণ অল্পবিস্তর চলিতেছে । 

তথাপি বৈজ্ঞানিক সত্যের বল অধিক হওয়ায়, স্যষ্টির উৎপত্তিসম্বন্ধে উৎক্রাস্তি 
মতটাই সঘস্ত বিদ্বানের নিকট এক্ষণে গ্রাহা হইতে চলিয়াছে। এই মতা্সারে 
সৌর জগতে প্রথমে একই বস্তূসার হুশ দ্রব্য ভরিয়াছিল ) উহার গতি বা উষ্ণ- 
“তার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল; তখন উক্ত দ্রব্যের অধিকাধিক 
সঙ্কোচি হইয়া পৃর্থীমেত সমস্ত গ্রহ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইল এবং হৃর্য্যই 
শেষ অবশিষ্ট অংশ রহিল। পৃথিবীও সুধ্যের ন্যায় প্রথমে এক উষ্ণ 
গোলক ছিল; কিন্তু যেখানে যেখানে তাহার উষ্ণতা কম হইতে লাগিল 
সেইধানে দেইখানেই মুল দ্রব্যদমৃহের কোন দ্রব্য পাতল! ছিল এবং কোন 
দ্রব্য ঘন হইয়া, পৃথিবীর উপর বায়ু ও জল এবং তাহার নীচে পৃথিবীর কঠিন 
জড় গোলার স্থষ্টি হইল) এবং পরে, এই সকল বস্তর সংমিশ্রণে বা সংযোগে 
সমস্ত সজাব ও নিজীব সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে । এই প্রকারে ক্ষুদ্র কীট হইতে 
মনও ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি পাইয়। বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে ডাখিন- 
প্রভৃতি পণ্ডিতের এইরূপূ প্রতাদন করিয়াছেন । " তথাপি আত্মা বলিয়া 
পৃথক্ কোন তব স্বীকার করা' যাইবে কি, বাইবে না, এই ষন্বন্ধে আধিভৌতিক- 
বাদী ও অধ্যাত্ববাদীর মধ্যে এগ্নও অনেক মতভেদ আছে। হেকেল প্রভৃতি 
কোন কোন পণ্ডিত জড় হইতেই বাঁড়িতে ৰাড়িতে আত্ম! ও চৈতন্য উৎপন্ন হই- 
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য়াছে এইরপ স্বীকার করিয়া! জড়াদ্বৈত গ্রতিপাদন করেন ; এবং ইহার বিপরীতে 
ক্যাণ্ট প্রভৃতি অধ্যাত্মজ্ঞানী বলেন যে, জগৎসম্বন্ধে আমাদের যেজ্ঞান তাহা 

* আমাদের আত্মার একীকরণ ব্যাপারের ফল হওয়ায় আত্মাকে এক হ্বতন্ত্র তত্ব 
বলিয়া মানিতে হয়। কারণ, বাহ্ জগতের জ্ঞাতা যে আত্মা সেই আত্ম! স্বতঃ 
গোচরীভূত জগতের এক ভাগ কিংবা এই বাহ জগৎ হইতেই তাহা উৎপন্ন হই- 
পাছে এই কথা .বলা,__"আপন স্কন্ধেরে উপরে আপনি বসিতে পারি এই 
কথার নায় তর্কৃষ্টিতে অসম্ভব। এই কারণেই সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই দুই স্বতন্্ তত্ব শ্বীকৃত হইয়াছে। সারকথ| এই যে, আঁধিভৌতিক জগৎ- 
জ্ঞান যতই বাড়.ক না কেন, জাগতিক মূলতত্বের শ্বরূপের বিচা'র সর্বদাই বিভিন্ন 
পদ্ধতি অন্ুসারেই করিতে হইবে, অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশের অনেক বড় বড় 
পণ্ডিত ইগা প্রতিপাদন করিরাছেন। কিন্তু এক জড় প্রকৃতি হইতে পরে সমস্ত 
ব্যক্ত পদার্থ কি ক্রন-অন্গুসারে নিঃ্ুত হইয়াছে, ইহা বিচার করিয়া দেখিলে» 
পাশ্চাত্য উৎক্রাস্তিমত ও সাংখশাস্ত্রে বর্ণিত প্রকৃতির প্রপঞ্চতত্ব, এই উভয়ের 
মধো বিশেষ কোন ভেদ উপলব্ধ হইবে না। কারণ, অব্যক্ত" সুশ্ম ও একবস্ত- 
সার মূল প্রকৃতি হইতেই, ক্রমে ক্রমে (হুস্ম ও স্কুল ) বস্তবহুল ব্যক্ত জগৎ নিশা 
হইয়াছে, এই মুখ্য সিদ্ধান্ত উভয়েরই সমান সম্মত। "কিন্তু আধিভৌতিক শাস্ত্রের 
জ্ঞান এক্ষণে অতান্ত বুদ্ধি পাওয়ায় সাংখাদিগের “সত্ব, রজ, তম+ এই তিন গুণের 
বদলে অর্বাচীন স্ৃষ্টিশাস্ত্রপ্রগণ গতি, উষ্ণতা ও আকর্ষণশক্তিকেই প্রধান গুণ 
বলিষ়। ধরিয়াছেন। এ কথা সত্য ষে, সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণের নানাধিক্যের, 
পরিমাণ অপেক্ষ। উষ্ণত। কিংবা আকর্ষণশক্তির ন্যনাধিক্যের ধারণ। আধিভৌতিক- 
শান্তরদৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত শীত্র বোধগম্য হয়। তথাপি “গুপা গুপেষু বর্তত্তে 
(গী, ৩. ২৮) এইক্ধপ বে গুপত্রয্ের, বিকাশ কিংবা গুণোধকর্ষের তত্ব তাহা, 
উভয়র্দিকেই এক। ঘড়ির পাখা বন্ধ হইয়া গেলে তাহা যেরূপ আস্তে আস্তে 
খোল! বার, সেইরূপ সত্ব রজ ও তম ইহাদের সাম্যাবস্থা হইলে প্রর্কৃতির ঘড়ি 
আস্তে আস্তে খুলিয়া চলিতে থাকিলে সমস্ত বাক্ত জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহাই হুইল. 
সাংখাশান্ত্রের কথা; এই কথায় ও উৎক্রাস্তিবাদে বস্তত কোন ভেদ নাই। 
তথাপি খুষ্টধর্ধের ন্যায় গুণোৎকর্ষতত্বকে উপেক্ষা না কতা গীতাতে এবং 
ংশত উপনিষদাদি' বৈদিক গ্রন্থেও অদ্বৈত বেদান্ত মতের অৰিরোধই স্বীরুত, 

হইয়াছে); এই ভেদ তাত্বিক ধর্মদুষ্টিতে মনে রাখিবার ধোগ্য। 
ভাল, প্রকৃতি-কলিকা-বি কশের ক্রমসন্বন্ধে সাংখ্যকারের কি মত এখন 

. “দেখা যাক। এই ক্রমকেই গুণোৎকর্ষ কিংবা গুণপরিণামবাদ বলে কোনও 
_ ক্কাজ করিবার পূর্বে মনুষ্য উক্ত ফাঁজ করিবে বললিয়। আপন বুদ্ধির সবার নিশ্চয়. 

করিয়। থাকে, কিংবা! তাহ! করিবার বুদ্ধি বা স্্কল্প তাহার প্রথমে হুওয়! চাই, 
ইহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। অধিক কি, উপনিষদেও এইরূপ বর্ণনা 
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আছে ে,মূল এক পরমাত্মারও “আমি বছ হইব”__-এই বুদ্ধি বাসঙ্কল্প হইবার পর, 
জগৎ উৎপক হইল (ছাং ৬, ২, ৩) তৈ,২.৬)। এইন্যায় অনুসারে অবাক্ত 

প্রক্কতিও আপন! হইতেই সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া পরে ব্যক্ত জগৎ নিশ্মাণ করিবে 
বলিয়া নিশ্চয় করে। নিশ্চয় অর্থাৎ ব্যবসায় এবং তাহা করা বুদ্ধিরই লক্ষণ । 
তাই প্রকৃতিতে ব্যবসাকনাত্মিক বুদ্ধিরপ গুণ প্রথমে উৎপন্ন হয়, এইরূপ সাংখোরা 
স্থির করিয়াছেন । সারকথা, এই যে মনুষ্যের যেরূপ কোন কার্য করিবার 
বুদ্ধি গ্রথমে হয়, সেইরূপ প্রকৃতিরও স্বকীয্প বিস্তার করিবার বুদ্ধি প্রথমে হওয়া 
চাই। কিন্ত মন্তুষ্যপ্রাণী চেতন হওয়! প্রযুক্ত, অর্থাৎ সেই স্থলে প্রকৃতির বুদ্ধির 
সহিত সচেতন পুরুষের ( আত্মার ) সংযোগ প্রযুক্ত, মম্ুষ্যের ব্যবসাক্সাত্মিক বুদ্ধি 
মনুষ্য বুঝে, এবং প্রকৃতি স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ জড় হওয়া প্রযুক্ত, তাহার নিজের 
বুদ্ধির কোন জ্ঞান থাকে না। এই দুয়ের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। এই 
পার্থকা, পুরুষের সংযোগ হবার! প্রকৃতিতে উৎপন্ন চৈতন্যপ্রবুক্ত হইয়া থাকে; 
তাহ! শুধু জড় বা অচেতন প্রকৃতির গুণ নহে। মানবী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্তু 
অস্বপ্ংবেদ্যক্কতি জড়পদার্থেও আছে এইরূপ ন। মানিলে গুরুত্বাকর্ধণ কিংবা! রসা- 
যনক্রিয়ার বা লৌহচুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ইত্যাদি গুণসকল কেবল জড়জগ- 
তের স্বেচ্ছানির্বাচনের কার্য এ যুক্তি থাটে না। এই কথা অর্কাচীন আধি- 
ভৌতিক সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞও এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * আধুনিক স্ৃষ্ি- 
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শান্্রজ্ঞদিগের এই মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রকৃতিতে প্রথম বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, 
সাংধোর এই সিদ্ধান্তে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ থাকিবে না। প্রকৃতির 
মধ্যে প্রথম উৎপন্ন এই গুণকে ইচ্ছ! হয় তো অচেতন ৰ! অস্বসবংবেদ্য বা আপ- 
নাকে আপনি জানিতে অক্ষম বল, যাহাই বল না কেন, মনুষ্যের বুদ্ধি ও প্ররু-. 
তির বুদ্ধি, এ উভতয়ই-মূলে সে একই বর্ণের অন্তভূক্তি তাহা সুস্পষ্ট ; এবং সেই- 
জন্য উহাদের ব্যাথ্যাও, উভয়স্থলে একই প্রকার কর! হইয়াছে । এই বুদ্ধিরই-. 
“মহৎ, জ্ঞান, মতি, আন্ুরী, প্রজ্ঞা, খ্যাতি, প্রভৃতি অন্য নামও আছে। অনু" 
মান হয় যে, তন্মধ্যে মহৎ (পুংলিঙ্গী প্রথমার একবচন মহান বড় ) এই নাম, 
প্রতি এক্ষণে বড় হওয়াপ্ন তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইস্কাছে কিংবা! এই গুণের শ্রেষ্ঠ 
প্রযুক্ত এই নাম দেওয়! হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন মহান্ কিংব! বুদ্ধিগুণ 
সত্ব, রজ ও তম এই তিণের মিশ্রণেরই পরিণাম হওয়ায়, প্রকৃতির এই বুদ্ধি 
দেখিতে এক হইলেও পরে উহা অনেক প্রকারের হহতে পারে । কারণ, এই 
সত্ব, রজ ও তম গুণ প্রথম দৃষ্টিতে তিন হইলেও বিচারদৃষ্টিতে প্রতীত হয় যে, 
উহাদের মিশ্রণে প্রত্যেকের পরিমাণ অনস্তর্ধপে ভিন্ন হওয়া প্রযুক্ত এই তিন 
হইতেই প্রত্যেকগুণের অনন্ত ভিন্ন পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির প্রকারও তিন গু৭ 
অনন্ত হইতে পারে। অবান্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই বুদ্ধিও প্রকৃতির ন্যায় 
হুল । কিন্তু পূর্ববপ্রকরণে ব্যক্ত ও অব্য, সুক্ষ ও স্কুল, ইহাদের যে অর্থ বল! 
হুইয়াছে, তদনুসারে এই বুদ্ধি প্রকৃতির ন্যায় সুস্ষ্ হইলেও প্রক্কৃতির ন্যার অব্যক্ত 
নছে__তাহা মন্রুষ্যের জ্ঞানগম্য হইতে পারে। , তাই, এক্ষণে সিদ্ধ হুইল যে, 
“ব্যক্ত' এই মনুষ্যুগোচর বৃহৎ পনার্থবর্গের মধ্যে বুদ্ধির সমাবেশ হয়; এবং .শুধু 
বুদ্ধি নহে, বুদ্ধির পরে, প্রকৃতির সম বিকারই সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যক্ত বলিয়াই স্বীরুত 
হয়। এক মূল প্রক্কৃতি ব্যতীত কোন তব্বই অব্যক্ত নহে । 

অব্যক্ত প্রক্কৃতির মধ্যে এই প্রকারে ব্যক্ত ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি উৎপক্ন হইলেও 
প্রক্কৃতি এখনও এক বস্তসারই রহিয়াছে । এই একরম্তপরতা ভাঙ্গিয়! বন্- 
বস্তপরতা উৎপন্ন হওঝ্সাকেই "পৃথকত্ব” বলে । উদাহব্রণ ষখা-_পার। জমির উপর 
পড়ির! ছোট ছোট গোলায় পরিণত হওয়া । বুদ্ধির পর, এই পৃথকত্ব বা বহুস্ধ 
উৎপন্ন না হইনে একই প্রকৃতির অনেক পদার্থ হওয়। সম্ভব নহে। বুদ্ধির পরে 
উৎপন্ন পৃথকত্ব গুপকেই “অহঙ্কার” ৰলে কারণ, পৃথকত্ব “আমি-তুমি' এই সকৰ 
শবের দ্বারাই প্রথমে ব্যক্ত করা! হইয়া থাকে; এবং “আমি-তুমি*র অর্থই 
অহংকার, _মহং অহং (আসি আমি ) করা। প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন অহঙ্কার 
'গুণকে ইচ্ছ! হয় তে! অ-্বরংবেদ্য বৰ! আপনাকে আপনি জানিতে অলমর্থ বল 
কিন্তু মনুষ্যে প্রকটাভূত্ত অহঙ্কার এবং যে সহস্কীর প্রযুক্ত গাছ, পাথর, জল কিংবা 
ভিন'ভিন্ন মূল পরমাণু একবস্তপার প্রক্কৃতি হইতে নির্মিত হয়,. ইহাদের জাতি 
একই প্রভেদ এই যে, পাথরের চৈতন্য ন! থাকার তাহার “অহংএর জান 
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হয় না এবং সুখ ন! থাকার ' মামি পৃথক্ তুমি পৃধক্' এইকপ শ্বাতিমানসহকারে . 
নে নিজের পার্ধক্য অন্যকে বলিতে পারে না। অন্য হইতে পৃথকরূপে থাকিবার 
ভন্ব অর্থাৎ অভিমানের কিংব! অহঙ্কারের তত্ব সকল স্থানেই এক । এই অহ- 

স্কারকেই তৈস, অভিমান, ভূতাদি, ধাতুপ্রভৃতিও বলা যায়। অহঙ্কার বুদ্ধিরই 
এক উপভেদ হওয়া প্রবুক্ত বুদ্ধি ন হইলে অহঙ্কার উৎপর হইতে পারে না। তাই. 
অহঙ্কার অন্য একটী গুণ অর্থাৎ বুদ্ধির পরবর্তী এক গুণ ইহা। দাংখ্যের! স্থির 
করিয়াছেন। সাস্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে বুদ্ধির ন্যায় অহঙ্কারেরও 
অনন্ত প্রকার হইরা থাকে ইহা বলা বাস্ছল্য। এই প্রকারে পরবর্তী গুপসমূহেরও 
প্রত্যেকের তিন-গুণ অনস্তভেদ। অধিক কি,ব্যক্ত জগতে প্রত্যেক বস্তর 
এইরূপ অন্ত সান্ধিক রাজসিক ও তামমসিক ভেদ হটুয়া থাকে; এবং এই, 
সিন্ধান্ত অনুসরণ করিক্লাই গীতাতে গুপত্রয়-বিভাগ ও শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ উক্ত 
হইয়াছে ( গী, অ. ১৪ ও ১৭)। . 

ব্যবসাক্জিক বুঝি ও অহঙ্কার এই ছুই ব্যক্ত গুণ, মূল সাম্যাবস্থ প্রকৃতিতে 
উৎপন্ন হইলে প্ররকতির একত্ব ভাঙ্গিয়৷ গিয়া, তাহার অনেক. পদার্থ নির্মাণের 
হুত্রপাত হয়। তথাপি তাহার সুক্ত্ব অদ্যাপি বজায় আছে । অর্থাৎ নৈয়াক়িক- 
»দিগের সুক্ষ পরমাণু এক্ষণে আরম্ভ হয়, এইরূপ বলিলেও চলে। কারণ অহঙ্কার 
উৎপন্ন হইবার পূর্বে প্রক্কৃতি অখণ্ড ও নিরবয়ব ছিল। নিছক্ বুদ্ধি ও নিছক্ 
অহঙ্কার-__-বস্ততঃ দেখিতে গেলে ইহারা কেবল গুণ । তাই, প্রকৃতির দ্রব্য হইতে: 
উহ্থীর৷ পৃথক্ থাকে, উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে না। 
আদল কথ! এই যে, যখন মূল ও নিরবয়ব একই প্রকৃতিতে এই গুণগুলি উৎপন্ন 
হু, তখন উহ্থারই বিবিধ ও সাবয়ব-দ্রব্যাত্মকংব্যক্ত রূপ উৎপন্ন হয় । এইপ্রকার 
যখন মূল প্রকৃতিতে অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নিশ্মীণ করিবার শক্তি আসে 
তখন পরে উচ্ছার,বৃদ্ধি ছুই শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা, মন্য্/প্রভৃতি সেন্দ্িয 
প্রাণীগণের স্ষ্টি) এবং দ্বিষীক, নিরিস্টরিয় পদার্থের স্যঙ্তি। এই স্থানে ইন্জিক্র+ 
শবে “ইস্দ্িয়বান্ প্রাণীদিগের ইহ্ছ্রিয়ের শক্তি” এই অর্থই বুঝিতে হইবে । কারণ, - 
সেক্তিয় প্রাণীদিগের জড়দেহের সমাবেশ জড়ে অর্থাৎ নিরিক্ডিয় স্প্িতে হ্হইয়া 
থাকে, এবং এই প্রাণীদিগের আত্ম! 'পুরুষ' নামক পৃথক্ বর্গের ভিতরেই পড়ে । 
তাই সাংখ্শান্ত্রে সেম্জ্রির জগতের বিচার করিবার সময় দেহ ও আত্ম। ছাড়িয়! 
কেবল ইন্ছ্রিয়েরই বিচার কর! হুইয়াছে। জগতে সেন্তয:ও নিরিজ্দ্রিয় পদার্থের 
অতিরিক্ত ভূর্তীয় পদার্থ থাকা সম্ভব ন! হওয়ার অহঙ্কার হইতে ছুইয়ের ' অধিক 
শাখ। বাহির হইতে পারে না ইহা' বলিতে হুইবে,না । তন্মধ্যে নিরিজ্ট্িয় পদার্থ 
অপেক্ষ। ইন্দি়শক্তি শ্রেষ্ঠ হওর! , রসুরু ইন্দ্রিয়গতের সান্বিক অর্থাৎ সবগুণের 
উৎকর্ষেন সবার! উৎপক্ন এবং নিরিক্তরিয় জগতের তামিসিক অর্থাৎ তমোগুণের উৎ- 
কর্ষের দ্বারা উৎপর, এইরূপ নাম আছে। সারকখ। এই যে, "অহঙ্কার আপন 
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শক্তির ছাক্া তিন্ন ভিল্প পদার্থ উৎপন্ন করিতে আস্ত করিলে তাহাতেই এক সময় 
সপ্বগুণের উৎকর্ষ হইয়। একদিকে পাচ জ্ঞানেন্রিয়, পাঁচ কর্দেন্দ্ির ও মন মিলির! 
ইন্ত্রিরজগতের সূলভ্ত এগারো ইন্দ্রিয় এবং অন্যদিকে তমোগুণের উৎকর্ষ হইয়া! 
তাহ! হইতে নিরিস্রিয় জগতের মুলভূত পাঁচ তন্মাত্র দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
প্রকৃতির নুক্মত্ব অদ্যাপি বজার থাক! প্রযুক্ত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এই ১৬ তন্বও 
ছুন্স্র হইয়্াই থাকে । * 

শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-_ইহাদের তন্মাত্র, অর্থাৎ মিশ্রণ না হুইয়! প্রত্যেক 
খুণের পৃথক পৃথক অতিহ্স্ক মূলম্বরূপ- _নিরিন্জিয় জগতের জ্কুলতত্ব এবং মনসমেত 
এগারে! ইন্দ্রিয় সেক্দিয় জঞ্গতের বীজ । এই বিষয়ে সাংখ্যশান্ত্রপ্রদত্ত উপপত্তি যে, 
নিরিজ্দরিয় সৃষ্টির সূলতন্ক পাচই বা কেন গুবং সেন্তি় হুষ্টির মূলতত্ব এগারোই 
ঝা কেন মানা আবশ্যক হয় তাহা বিচার করিবার যোগ্য বিষয় । অর্ধাচীন স্ৃষ্টি- 
শান্ত্রজ্ঞানী জাগতিক পদার্থের ঘন, তরল ও বাযুরূপী তিন প্রকার ভেদ করিয়া- 
ছেন। . কিন্ত সাংখ্যশান্ত্রে পদার্থসমুহের বর্গীকরণ ইহা হইতে ভিন্ন। সাংখ্য 
ৰলেন যে জাগতিক সমস্ত পদার্থের জ্ঞান মন্ুষ্যের পাচ জ্ঞানেক্ত্রিয়ের দ্বারা হইয়া 
থাকে; এবং এই জ্ঞানেক্দ্িক্সের রচনায় এইরূপ কিছু বিশেষত্ব আছে যে, এক 
ইন্জিয়ের একই গুণ জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে । চোখে আস্রাণ হয় না, কানেও, 
দেখা যায় নাঃ এবং ত্বকের মিষ্টতিক্ত জ্ঞান হয় না, জিহ্বার শব্ধ জ্ঞান হয় না; 
নাক শাদা-কালো! বুঝিতে পারে না। পাচ জ্ঞানেন্দ্রির় ও তাহাদের শব্দ, স্পর্শ, 
কূপ, রস শ গন্ধ এই পাঁচ বিষয়, এইবপ যাঁদ স্থির হইয়। থাকে, তবে জগতের 
সমস্ত গুণ ইহ] অপেক্ষা) অধিক স্বীকার করিতে পার! যায় না। কারণ, পাচ 
"অপেক্ষা অধিক গুণ ষদ্দি কল্পনা করাও যায় তাহা হইলে তাহা” জানিবার কোন 
উপায় আমাদের নাই । এই পাঁচ গুণের মধ্যে প্রত্যেকের অনেক ভেদ. হইতে 
পারে। উন্দাহরণ যথা-__শব, এই গুধ একই হইলেও ছোট, বড়, কর্কশ, ভাল! 
চেরা, মধুর কিংবা! সঙ্গীতশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে নিষাঁদ, গান্ধার, ফড়জ 
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বিশ্বের রচনা ও সংহার। ১৭৯ 

ইত্যাদি অথবা ব্যাকরণশান্্র অনুসারে কঠ্য, তালব্য, ওষঠ্য প্রভৃতি. এক 
শব্চেরই অনেক প্রকার ভেদ হইয়া! থাকে । রস কিংবা রুচি, ইহারা বস্তত 
এক হইলেও তাহারও মধুর, টক্, নোন্তা, ঝাল, তিতো কিংবা কষা 
ইত্যার্দি অনেক তেদ্দ হুইন়া থাকে; এবং রূপ একটি গুণ হইলেও, শাদা, 
কালো, সবুজ, নীল, হুল্দে, তাবাটে এই প্রকার অনেক প্রকারেরও 
হইয়া থাকে । সেইরূপ আবার মিষ্টতা, এই এক বিশিষ্ট রুচির কথা যদি ধরঃ 
তাহাতেও আখের মিষ্টতা ভিন্ন, হুধের ভিন্ন, গুড়ের ভিন্ন, চিনির তিন্ন, এইরপ 
তাহারও আবার অনেক ভেদ আছে; এবং পৃথক পৃথক গুণের ভিন্ন ভিন্ন 
মিশ্রণ যদি ধর-___এইম্চগুণবৈচিত্র্য অনস্তপ্রকরে অনন্ত হইতে পারে। কিন্ত 
যাহাই হউক না৷ কেন, পদার্থসকলের সুল গুণ পাঁচ অপেক্ষা কখনই অধিক 
হইতে পারে না। কারণ, ইঙ্দ্রিক্ন পাচই এবং প্রত্যেকের এক এক গুণই 
বোধগম্য হয়। এইজন্য, কেবলমাত্র শব্দগুণের কিংবা কেবলমাত্র স্পর্শগুণের 
এইরূপ পৃথক পৃথক পদার্থ অর্থাৎ অন্য গুণের মিশ্রণরহিত পদার্থ আমাদের 
নজরে না৷ আসিলেও মূলে কেবলমাত্র শব্দ, কেবলমাত্র স্পর্শ, কেবলমাত্র রূপ, 
কেবলমাত্র রস ও কেবলমাত্র গন্ধ অর্থাৎ শব্তন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, বূপতন্মান্র 
রসতন্মান্র. ও গন্ধতন্সাত্র_এইবপ মূল প্রকৃতির পাচ ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ 
তন্সাত্রবিকার কিংবা দ্রব্য অবশ্যই আছে, এইরূপ সাংখ্যের। স্থির করিয়াছেন 
পঞ্চতন্মাত্র কিংবা! তাহ! হইতে উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূত সন্ধে উপনিষৎকারের! কি- 
বলেন তাহার বিচার পরে করিয়াছি । | 

নিরিক্ত্িয় জগতের এইপ্রকার বিচার করিয়া! উহাতে পাঁচটিমাত্র সুক্প সূলতন্ব 
আছে এইকপ নির্ধারণ কর হইয়াছে । এবং যখন সেন্ট জগৎ দেখি, তখনও- 
পঁঃচ জ্ঞানেন্ত্রির, পাঁচ ক্ধেক্জিয় ও মন- এই,এগারোর অধিক ইন্দ্রিয় কাহারও 
নাই এইরূপ প্রতীতি হর়। স্থুল দেহে হস্তপদাদি ইন্ছিক্স স্কুল প্রতীত হইলেও 
ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের মূলে কোনপ্রকার হুক্ম মূলতত্বু না মানিলে ইন্দিয়- 
সমূছের বিভিন্নতার বথোচিত্ কারণ বুঝা যায় না। পাশ্চাত্য আধিভৌতিক 
উৎক্রাস্তিবাদ্দে এই সম্বন্ধে খুবই আলোচনা হইল্লাছে। এই মতে আদিম ক্ুদ্র- 
তম গোলাকার জস্তর ত্বকৃ্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়) এবং এই ত্বক হইতে অন্ত ইন্জিক়্ 
ক্রমে ক্রমে উৎপর হইয়াছে । উদ্দাহরণ যখা-_-মূল-জস্তর ত্বকের সহিত আলোকের 
সংযোগ হইলে পর চোখ হইল টত্যাদি। আলোকাদির সংযোগে স্থৃল ইন্ছিয়াদির 
প্রাহ্ভাব হইয়া থাকে,_-আধিভৌতিকবাদীদিগের এই তত্ব সাংখ্যদিগেরও গ্রাহ্য? 
মহাভারতে (শাং' ২১৩. ১৬) সাংখ্যপ্রক্রিয়ানুসারে ইন্দিরসমূহের আবির্ভাবের 
এইপ্রকার বর্ণনা আছে £__ : 

শবরাগাৎ শ্রোত্রমস্যু জায়তে ভাবিতাত্মনঃ | 
বূপরাগাৎ ত্থা চক্ষুঃ জাণং গন্ধজিত্ক্ষয়] ॥ 



৮০ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশাস্ত্র। 

অর্থাৎ প্রাণীর আত্মা শব্দ শুনিবার ভাবনা হইলে পর কান, রূপ চিনিবার 
ইচ্ছার চোখ, এবং গন্ধ আত্াণ করিবার বুদ্ধি হইতে নাক উৎপন্গ হয়”। কিন্ত 
সাংখ্যেরা এইরূপ বলেন যে, ত্বকের আবির্ভীব প্রথমে হইলেও মুল-প্রক্কতিতেই 
যদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্ির উৎপন্ন হইবার নৈসর্ণিক শক্তি না থাকে, তবে সজীব 
জগতের অন্তূতি অত্যন্ত ক্ষুদ্র কীটের চ্মের উপর হূর্য্যালোকের তই আঘাত 
বা সংযোগ হউক ' না, তাহার চোখ-_-এবং চোখ শরীরের এক বিশি অংশ-_ 
কোথা হইতে আসিবে? ডাবিনের সিদ্ধান্ত এইমাত্র বলে যে, এক চক্ষুযুক্ত এবং 
দ্বিতীয় চক্ষুহীন__এই ছই প্রাণী স্থ্ হইলে পর, জড়জগতের যুঝাধুঝি ৰা! ঝটা- 
পটিতে চক্ষুযুক্ত প্রাণী অধিককাল টিকিয়। থাকে এবং দ্বিতীয় বিন হয়। কিন্ত 
নেত্রার্দি ভিন্ন ভিন্ন ইন্্রিক্ন প্রথমে উৎপন্ন কেন হয়, ইহার উপপত্তি পাশ্চাত্য 
আধিভৌতিক স্থৃ্টিশান্ত্র বলেন নাই। সাংখ্যদিগের মত এই যে, এই সমস্ত 
ইন্দ্রিয় এক মুপ ইন্দ্রিয় হইতেই পরম্পরায় উৎপন্ন না হইয়া, অহঙ্কার প্রযুক্ত 
প্রকৃতির বহুত্ব আরম্ভ হইলে পর, প্রথমে সেই অহঙ্কার হইতে পাঁচ সুক্ম কর্দে- 
ভি, পাচ সুগ্র জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিয়। এগারে। ভিন্ন ভিন্ন শক্তিবা গুণ, 
সূল প্ররকতিতেই যুগপৎ ম্বতন্ত্ভাবে স্থ্ট হইয়। পরে তাহা হইতে স্থূল সেক্জিয় জগৎ 

'উৎপন্ন হইল! থাকে । এই এগারটির মধ্যে মন, জ্ঞানেন্ত্রিয়ের যোগে সঙ্কল্প- 
বিকল্পাত্মক কাজ অর্ধাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গৃহীত সংস্কারসকলের যোগাযোগ করিয়া 
বুদ্ধির সম্মুখে নির্গমার্থ স্থাপন করে; এবং কর্র্মন্দ্রিয়ের যোগে ব্যাকরণাত্বক 
কাজ অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত নির্ণয় কর্মেন্িয়ের দ্বারা কাজে প্রয়োগ করে-_এইপ্রকারে 
উহ! উভয়বিধ অর্থাৎ ইন্জরিয়ভেদে তিন্ন ভিন্ন ছুই প্রকারের কাজ করিয়৷ থাকে, 
ইহা! পুর্বে ষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে । উপনিষদেও ইন্দ্রিসমূৃহেরই প্রাণ এই 
নাম দেওয়া হয়; এবং সাংখ্যদিগ্র মতান্ুসারে উপনিষৎকারদিগেরও এই মত 
যে, এই প্রাণ পঞ্চ মহাতৃতাত্মক না! হইয়। পরমাত্মা হইতে পৃথক্, উৎপন্ন 
হইয়াছে (মুড, ২. ১৩)। এই প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা উপনিষদে 
কোথাও সাত, কোথাও দশ, এগার, বার বা তের র্ণিত হইয়াছে । কিন্তু -উপ- 
নিষদের এই সমস্ত বাক্যের একবাক্যতা৷ করিলে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা এগারই সিহ্ধ 
কয়, বেদাস্তক্থত্রের ভিভিতে শ্রীশস্করাচার্ধ্য ইহাই স্থির করিয়াছেন ( বেস, শাংভা, 
২. ৪, ৫, ৬); এবং গীতাতে *ইন্দরিয়াশি দশৈকং চ* (গী, ১৩ ৫1--ইন্জিয় 

দ্বশ এবং এক অর্থাৎ এগার- এইরূপ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে । অতএব এই বিষয়ে 
সাংখ্য ও বেদাস্ত এই ছুই শান্ত্রেই কোন মততেদ নাই। ৰ 

_ সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্তের সারাংশ এই যে, সেন্দ্ির় জগতের মূলতৃত এগার 
ইন্দ্রিশক্তি বা গুণ সাত্বিক অহংকার হইতে.উৎপন্ন হয় ; এবং নিরিজ্িয় জগতের 

_ মুলতৃত পাচ তন্সাত্র দ্রব্য তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয় $ পরে পঞ্চতন্মা দ্রব্য 
হইতে ক্রমান্বয়ে স্থল পঞ্চমহাভূত (ইহার “বিশেষ*+ এইব্প নামও আছে.) এবং 



'বিশ্বের রচনা ও মংহার | ৯৮১ 

স্থল নিরিক্দ্িয় পদার্থ উৎপর হইয়া থাকে, এবং এই পদ্দার্থসমূহের সহিত বথাসম্ভৰ 
এগার সুঙ্গা ইন্ত্িয়ের সংযোগ হইলে সেম্ত্রির জগৎ সৃষ্ট হয়। . 

সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে আবিভূর্তি তব্বসমূহের ক্রম-যাঁহার বর্ণনা, এতক্ষণ 
করা হইয়াছে- নিয় প্রদত্ত বংশবৃক্ষ হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে-_- 

ব্রন্ষাণ্ডের রংশবুক্ু 

পুরুষ -১ (উভয়েই স্বয়ভূও অনাদি ) ₹- প্রকৃতি (অব্যক্ত ও হুল) (নিশুপ; 
পর্যযায়শবঃ-জ্ঞ, ডরষ্টী ইত্যার্দি)। (সত্বরজ-তমগ্ডণী; পধ্যা়শবঠ_ 
প্রধান, অব্যক্ত, মায়া, প্রসবধর্শিণী ইত্যদি ) 

7 
মহান্ কিংবা বুদ্ধি (ব্যক্ত ও সুক্ম) 

(পর্য্যার়শব---আস্মুরী, মতি, জ্ঞান, খ্যাতি ইত্যাদি) 1 

অহঙ্কার (ব্যক্ত ও হুম) 

( পধ্যায়শব্ব-_-অভিমান, তৈজস, ইত্যাদি ) 

টি নদ | 
(সোত্বিক গং নর্ধাং ব্যক্ত ও হক্ব ইঞ্জির) (তামম অর্ধাৎ নিরিজ্জিয় জগৎ) 

॥ 77 | 
পাচ বুদ্ধি-ইন্জ্িয় পাঁচ কর্শেন্রিয় মন পঞ্চতন্মাত্র ( কুঙ্ষ্য ) 

1 ১৮ তত্র দিঙ্শরীর (কুস্ম) 
বিশেষ বা পঞ্চ মহাভূত (স্থুল) ) 

স্থলপঞ্চমহাতৃত ও পুরুষ ধরিয়া সর্ব-সমের্ত ২৫ তত্ব। ইহার মধ্যে মহান্ কিংব| 
বুদ্ধি হইভে পরবন্তী ২৩ গুগ-_মূল প্রঞ্কতির বিকার । কিন্তু তাহার মধোও:এই 
প্রতেদ বে, সুক্ষ তন্মাত্র ও পাঁচ স্কুল মহাতূত, এ সকল দ্রব্যাত্মবক বিকার ; এবং 
বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়, ইহার! কেবল শক্তি বা গুণ; এই ২৩ তত্ব ব্যক্ত এবং 
মূল প্রক্কৃতি অব্যক্ত । এই ২৩ তত্বের মধ্যে সাংখ্য আকাশেই দিক্ ও-কালেরও 
সমাবেশ করি) থাকেন। প্রাণকে পৃথক্ স্বীকার না করিয়া, যখন সমস্ত ইন্ত্ি- 
য়ের ব্যাপার সুরু হয় তখন উহ্াদিগকেই সাংখ্য প্রাণ বলেন (সাং কা, ২৯) 
কিন্তু বেদাস্তী এ মত স্বীকার করেন না, তীঁহার! গ্রাণকে স্বতন্ত্র তত্ব বলিয়া! 
বুঝেন (বেস, ২,:৪, ৯)) ইহা! পুর্কোই বলা হইয়াছে যে, সাংখ্োর! যেরূপ, 
বলেন যে, প্রর্কৃতি ও পুরুষ উতসূই শ্বয়্তু ও স্বতন্ব, বেদাস্তীর! তাহ না বলিয়া 
উত়কে এক: পরমেখ্বরেরই ছই বিভূতি বলিগ্া! মানিয়া থাকেন । সাংখ্য ও বোদাস্ত 
ইহাদের মধ্যে এই €দ বাদে বাকা জগহৎপতিক্রম উভযেরই. গ্রাহ্য । উদাহরণ 



১৮২ গীতারহম্য অথব। কর্নযোগশান্ত্র 

বথা__মহাভারতের অন্ুগীতায় '্রন্গবৃক্ষ” কিংবা “বরহ্মবন”_ ইহাদের যে ছইবার 
বর্ণন আছে ( মভা, অশ্ব. ৩৫, ২০-২৩3) ও ৪৭, ১২-১৫) তাহ! সাংখ্যদিগের 
তত্ব অবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছে১_ 

অব্যক্ত বীজ প্রভবে৷ বুদ্ধিস্বন্ধময়ে! মহান্। 
মহাহংকারবিটপ ইন্ছিক্াস্তরাকোটরঃ ॥ 
'মহাভূতবিশাখশ্চ বিশেষপ্রতিশাখবান্। 
সদাপর্ণঃ সদাপুষ্পঃ শুভাশুভফলোদয়ঃ ॥ 
আজীবাঃ সর্ধভূতানাং বরহ্গবৃক্ষঃ সনাতনঃ। 
এনং ছিত্বী চ ভিন্বা চ তত্বজ্ঞানাসিন। বুধ; ॥ 
হিত্ব৷ সঙ্গময়ান্ পাশান্ মৃত্যুজন্মজরোদয়ান্। 
নির্মম! নিরহস্কারো মুচ্যতে নাত্র সংশরঃ ॥ 

অর্থাৎ “অব্যক্ত ( প্রকৃতি ) যাহার বীজ, বুদ্ধি ( মহান্ ) যাহার স্বন্ধ, অহঙ্কার যাহার 
মুখ্য পল্লব, মন ও দশ ইন্দ্রিয় যাহার ভিতরকার কোটর, সুক্স মহাতৃত ( পঞ্চ- 
তন্মাত্র ) যাহার বড় বড় শাখা! এবং বিশেষ অর্থাৎ স্থল মহাভূত যাহার ছোট 
ছোট ডাল-পালা, এইরূপ সদা-পুষ্পপত্রধারী ও শুভাশুভফলধারী, সমস্ত প্রাণী- 
মাত্রের আধারভূত, পুরাতন বৃহত ব্রন্ববৃক্ষ । ইহাকে তত্বজ্ঞানূপ তরবারির দ্বারা 
ছেদন করিয়া, ও টুকরা টুকরা করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ জন্ম, জর! ও মৃত্যুর সঙ্গময় 
পাশকে ছির করিবেন এবং মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার ত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই: 
তিনি মুক্ত হইবেন, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই।” সংক্ষেপে এই ব্রহ্গবৃক্ষই "সংসারের 
লীলা” কিংব৷ প্রকৃতির বা মায়ার 'প্রপঞ্” 1 ইহাকে “বৃক্ষ” বলিবার ব্রীতি বহু 
প্রাচীনকাল-_ধণ্বেদের কাল-__হইতেই চলিয়া আমিয়াছে ; .ইহাকেই উপনিষদে 
“সনাতন অশ্বখ বৃক্ষ” বলা হইয়াছে ( কঠ, ৬, ১)। কিন্তু বেদে এই বৃক্ষের মুল 
(পরব্রহ্ধ ) উপরে এবং শাখা (দৃশ্য জগতের বিস্তার ) নীচে, এইরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে। এই বৈদিক বর্ণন! এবং সাংখ্যদিগের তব, ইহাদিপকে একক্র জুড়ি! 
গীতার অশ্বখ বৃক্ষের বর্ণনা রচিত হইয়াছে, ইহা গীতার, ১৫, ১ ও ২ শ্লোক- 
সম্বন্ধীয় আমার টীকাতে স্পষ্ট করি! দেখান হইক্নাছে। 
সাংখ্য ও বেদান্তী উপরি-প্রদত্ত পঁচিশ তত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ধর্গীকরণ 

করা প্রযুক্ত, এই বর্গাীকরণ সম্বন্ধেও কিঞিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া! আবশ্যক। 
সাংখ্য বলেন যে, এই পঁচিশ তত্বের মূল-প্রককতি, প্রক্কৃতি-বিক্লৃতি, বিকৃতি এবং 
অ-প্রকৃতি-অ-বিক্কৃতি, এই চারি বর্গ । (৯) প্রকুতিতত্ব অন্য কাহা হইতে উৎপন্ন 
হয় নাই বলির! উহা! মূলপ্রক্কৃতি এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । (২) এই মূলপ্রকৃতি 
ছাড়িয়া! অন্য ভিত্তির উপর আসিলে “মহান্” তত্বের সন্ধান পাওয়। যায়। এই 
মহান্ তত্ব প্ররুতি হইতে নিঃস্থত বলিয়! “মহান” অহঙ্কারের প্রকৃতি বা মূল। এই 
প্রকারে মহান্ অথর! বুদ্ধি একপক্ষে অহঙ্কারের প্রক্কৃতি ব! মূল ) এবং অন্তপ্রক্দে 



বিশ্বের রচনা ও সংহার। ১৮৩ 

দুলগ্রকৃতির বিকৃতি কিংবা! বিকার। তাই সাংখ্যেরা তাহাকে 'প্রক্কৃতিবিক্কৃতিঃ 
এই বর্গের মধ্যে ফেলিয়াছে ;' এবং এই ন্তায়-অন্গসারে অহঙ্কার ও পঞ্চতম্মাত্র, 
ইহাদের সমাবেশও পপ্রককতি-বিকৃতি” এই বর্গের মধ্যেই করিতে পারা! যাক্স | যে 
তত্ব বা গুণ স্বয়ং অন্য হইতে নিঃম্যত (বিকৃতি ) হইবার পরে নিজেই অন্ত 
তব্বের মূলভূত (প্রকৃতি ) হয়, তাহাকে 'প্ররুতি-বিকৃতি' বল! যায়। এই বর্গের 
সাত তত্ব--মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র | (৩) কিন্তু পচ জ্ঞানেক্দিয়, পাঁচ কর্মে 
ভ্দ্িয, মন এবং স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই ষোল তত্ব হইতে পরে অন্ত কোন তন্বই 
নিঃলত হয় নাই । উল্টা, তাহাই অন্য তত্ব হইতে নিঃস্যত হুইক্াছে । তাই, এই 
ষোল ত্বকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি” না বলিয়। কেবল “বিকৃতি” কিংবা পবিকার” বলা 
হয়| (8) পুরুষ প্রতিও নহে এবং বিক্ৃতিও নহে ; উহা! স্বতন্ত্র ও উদাসীন দ্রষ্টা। 
ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বর্গীকরণ করিয়া আবার উহার এইরপে স্পন্থীকরণ করিয়াছেন £-- 

সূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত । 
যোড়শকন্ত বিকারো ন প্রকৃতি ৪ বিকৃতি: পুরুষঃ ॥ 

অর্থাৎ__”"এই মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি অর্থাৎ কোনরূপ বিকার নহে । মহদাদি 
সাত (অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র ) তত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি ; এবং মন- 
সমেত এগার ইন্িয় ও স্থূল পঞ্চ মহানৃত ফ্টলাইয়া যোল ত্বকে শুধু বিকৃতি 
কিংবা! বিকার বল হয়। পুরুষ প্রকৃতি নহে এবং বিকৃতিও নহে” (সাং. কা. ৩)। 
পরে এই পঞ্চবিংশ তত্বের আবার অব্যক্ত, ব্যক্ত ও জ্ঞ এই তিন ভেদ কর! হুই- 
যাছে। তন্মধ্যে এক মূল প্রর্কৃতিই অব্যক্ত, প্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন তেইশ" তত্ব 
ব্যক্ত, এবং পুরুষ জ্ঞ। সাংখ্যদিগের বর্গীকরণের ইহাই ভেদ। পুরাণ, স্বতি, 
মহাভারত প্রতৃতি বৈদিকমার্গীয়শ্রস্থসমূহে প্রায় এই পঁচিশ তত্বই কথিত হইয়! 
থাকে ( মৈক্র্য, ৬. ১০) মন্তু ১, ১৪, 5৫ দেখ)। কিন্তু উপনিষদে বর্ণিত 
হইয়াছে যে, এই সমস্ত তত্ব পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে 
উহাদের বিশেষ বিচার বু! বর্গীকরণও কর! হয় নাই। উপনিষদের পরবর্তী 
গ্রস্থাদিতে মাত্র উহাদ্দের বর্গীকরণ করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। “কিন্তু 
উপরি-উক্ত সাংখ্যদিগের বর্গীকরণ হুইতে তাহা ভিন্ন। সমস্ত ধরিয়া! পঁচিশ 
তত্ব; তন্মধ্যে ষোল তত্ব সাংখ্য মতান্ুসারেই স্পষ্টই অন্ত তব হইতে 
উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত বিকার বলিয়া তাহাকে প্রকৃতি কিংবা মৃলভূত পদার্থ- 
বর্গের মধ্যে ধরা হয় নাই। বাকী নয় তব অবশিষ্ট রহিল-_১ পুরুষ, ২ প্ররুতি, 
৩--৯ মহত, অহঙ্কার, ও পাঁচ তন্মান্র। ইহার মধো” পুরুষ ও প্র প্রতিকে ছাড়িয়া, 
দিয়া, সাংখ্য বাকী সাতকে প্রক্কতি-বিক্কৃতি বলেন। কিন্তু বেদাস্তশান্ত্ে প্রকৃতি 
থতনত স্বীকৃত হয় না ঃ এক পরমেশ্বর হইতেই পুরুষ ও প্রন্কৃতি উত্পন্ন হয় এই- 
কূপ তাহাদের সিদ্ধান্ত'। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিল মূলগ্রককতি ও প্রক্কৃতি- 
বিকৃতি, এই যে ভে সাংখ্য করেন তাহার অবকাশ থাকে না। কারণ, প্রক্লুতিও 



১৮৪  শীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 

পরমেশ্বর হইতে উংপক্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহাকে বূল.বল! বাইতে পারে না, তাহা! 
গ্রকৃতি-বিকৃতির বর্থের মধ্যেই আইসে। তাই স্বষ্টি-উৎপত্তি বর্ণনা করিবার 
সময় বেদাস্তী ৰবেন বে, এক্ষ পরমেশ্বর হইতেই এক পক্ষে জীব ও অন্য পক্ষে 
€(মহঙ্াি সাত প্রস্কতি-বিক্কৃতিসহ ) অষ্টধা অর্থাৎ আট প্রকারের প্রকৃতি 
দিশ্শিত হইয়াছে ( মতা. শাং. ৩০৬. ২৯ ও ৩১০, ১* দেখ) অর্থাৎ বেদাতী- 
বিগের মতে পঁচিশ তত্বের মধ্যে যোল তব ছাড়িয়া! দির বাকী নয় তত্বের “জীব 
ও “অষ্টধধ প্রক্কৃতি” এই ছুই প্রকার বর্গীকরণই হুইন্সা থাকে । বেদাস্তীদিগের 
এই বর্গীকরণ ভগবদগীতাতে স্বীকৃত হইন্নাছে। কিন্তু ইহাতেও শেষে একটু 
পার্থক্য ঘটিয়াছে। সাংখ্য যাহাকে পুরুষ বলেন তাহাকেই গীতায় জীব বলা 
হয়) এবং জীবই ঈশ্বরের পর! প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রেষ্ট স্বরূপ এইরূপ উক্ত হইয়াছে 
এবং লাংখা যাহাকে মূলপ্রক্কৃতি বলেন তাহাকেই গীতাতে পরমেশ্বরের “পর” 
অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্বরূপ বল! হইয়াছে ( গী, ৭. ৪, ৫)। এই প্রকার প্রথমে হুই 
বৃহৎ বর্গ করিবার পর, উহার মধো দ্বিতীয় বর্গের অর্থাৎ কনিষ্ঠ শ্বরূপের পরবর্তী 
ফেদ কিংব! প্রক্কাঞ্ক যেখানে বালিতে হইবে সেথানে এই কনিষ্ঠ স্বরূপের অতি- 
রিক্ত ও তাহা হইতে নিঃস্থত বাকী তত্ব বিবৃত কর! আবশ্তক। কারণ, এই 
কনিষ্ঠ স্বরূপ (অর্থাৎ সাংখ্যদিঙ্গে মুলপ্রকৃতি) স্বয়ং আপনারই এক 
প্রকার বা ভেদ হইতে পারে না। উদাহরণ বখা, বাপের কত "ছেলে 
বখন বনিতে হয় তখন তাহার মধ্যে বাপকে গণনা করা যাইতে পারে ন|। 
তাই, পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ ম্বরূপের ভেদ ফত হইয়াছে তাহ! বলিবার 
সময় বেদান্তীরা অধ! প্রক্কৃতির মধ্যে মৃলপ্ররুতিকে ছাড়িয়া দেওয়ায় বাকী 
মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটা সেই মূলপ্রক্কৃতির ভেদ কিংব৷ প্রকার , 
ধলিতে হন়। কিন্ত এইরূপ করিলে পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ ব! মূলগ্রকৃতি 
সাত প্রকার বণিতে হয়; এবং উপরে বল। হইয়াছে যে, বেদাস্ত্ী প্রকৃতিকে 
অঃধ! অর্থাৎ আট প্রকারের বনিষ্ন! স্বীকার করেন।, বেদাস্তী যে প্রক্কতিকে 
আট প্রকারের বলেন, পীত৷ কি তাহাকেই সাত প্রকারের বলেন--এই স্থানে 
এই বিরোধ দেখা! যায় । এই বিরোধ না রাখিয়া /অই্টধা প্রক্ৃতি'র বর্ণানাকেই' 
বজায় রাখা গীতার অভীই। তাই মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সীঁতের 
মধ্যেই অষ্টম তত্ব মনকে পুরি! দিয়া পরমেশ্বরের কমিঠ স্বরূপ অর্থাৎ 
মূল প্রক্কতিকে অষ্টধা করিয়াই গীতায়. বর্িত হইয়াছে (গী. ৭-৫)। প্তন্মধো 

" মনের ভিতরেই দশ ইন্জিয়ের" এবং পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে পঞ্চ মহাভূতের সমাবেশ 
কর! হইম্লাছে। এখন ইহ প্রতীত হইবে যে, গীতার বর্গীকরণ সাংখ্যদিগের 
ও বেদান্তীনিগের বর্গীকরণ হইতে ভিঙ্ল দেখিতে হইলেও সমস্ত তত্বগুলির 
সংখ্য। ততপ্রযুক্ত ন্যনাধিক হয় না। শ্বীকুত হইয়াছে, তত সর্বত্র পঞ্চবিংশতিই । 
তথাপি বর্গীররণের 'উক্ত ভিন্নতার কারণে পাছে ভ্রষে পড়িতে হয় বলিয়া! এই 



বিশ্বের রচনা ও সংহার।। ১৮৫ 

তিন বর্গীকরণ কোষ্কের আকারে একত্র করিয়া! পরে দেওয়া! হইয়াছে । গীতার 
১৩ অধ্যায়ে (১৩, ৫ ) বর্গীকরণের বিষয় বপিবার সময় সাংখ্যদিগের পচিশ তত্ব 
যেমনটি তেমনিই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে; এবং তাহা ধরিয়া! বর্গীকরণ তিশ্ন 
হইলেও ছুই স্থানেই তত্বসংখ্যা একই---ইহা! স্পই দেখা যায়|. 

পঁচিশ মুলতত্বের বর্গীকরণ | 
সাংখারদদিগের বর্গীকরণ। ' তত্ব। বেদাস্তীদিগের বর্গীকরণ। গীতায় বর্গীকিরণ 
অ-প্রকৃতি-অ-বিকৃতি ১পুরুষ পরব্রন্গের শ্রেষ্ঠববরূপ পরা প্রকৃতি 

মুলপ্রকৃতি ১ প্রকৃতি অপর প্রকৃতি 
১ মছান্ পরব্রদ্দের কনিষ্ঠ! : 

৭ প্রকৃতি-বিকৃতি 1 ১ অহক্ক'র স্বরূপ অপরা প্রকৃতির 
« তন্সাত্র ( আট প্রকারের ) আট প্রকার 

(১ মন বিকার বলিয়! বেদান্তী 1 বিকার বলিক্া৷ গীতাঞ্জে 
১৬বিকার 1: যা এই ষোল তন্বকে এই ১৫ তন্বকে মূল 

€ কর্মেত্ত্রির মুল-তন্বের মধ্যে গণ্য ূ তত্বের মধ্যে পণ্য কর! 
« মহাভূত করেন না! ? হয় নাই। 

যাক্ এই পর্যাপ্ত বিচার করা হইয়াছে ষে, মূল সাম্যাবস্থায় অবস্থিত একমাত্র 
শনিরবয়ব অব্যক্ত জড় প্রক্ক উতে ব্যক্ত সৃষ্টি উৎপন্ন করিবার অস্বয়ংবেদ্য বুদ্ধি 
কিরূপে প্রকট হইল; আবার “অহঙ্কার” দ্বারা সেই প্রকৃতির মধোই সাবয়ব 
বনুবস্তত্ব কিরূপে আসিল 7 এবং পরে “গুণ হইতে গণ, এই গুণপরিণামবাদ. 
অন্গসারে একপক্ষে সাত্বিক অর্থাৎ সেন্দিয় সৃষ্টির সুলভূত হুক এগার ইন্দ্রিয় এবং অপর পক্ষে তামনিক অর্থাৎ নিরিক্ডিয় স্থষ্টির মূলভূত পাঁচ হুস্ম তন্মাত্র কিরূপে নির্ত্িত হইল। এখন ইহার পরবর্তী স্থষ্টি অথাৎ স্থূল পঞ্চ, মহাতৃত ব! 
তাহা হইতে উৎপন্ন অন্য জড়পদার্থ কি ক্রম-অন্থসারে , নিশ্মিত হইল, তাহার ব্যাখ্য। করা আবশ্যক। সুক্ষণতন্মাত্র হইতেই “স্থূল পঞ্চ মহাতৃত” অথব! *বিশেষ”, গু৭পরিপামে উংপক্ন হুইক্াছে, ইহাই পাংখ্শান্ধে উ্ক হইয়াছে। কিন্ত বেধাস্ত- 
শন গ্ন্থাদিতে এ প্রশ্নের অধিক বিচার কর৷ প্রযুক্ত প্রসঙ্গক্রমে তাহার - সংক্ে বর্ণন-__-এই হুচনারই-সঙ্গে ইহা বে বেদাত্তশাস্ত্রের মত, সাংখ্য- দিগের নছে--করা আবপ্যক মনে হয়। স্থুল পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ওআকাশ, ইহাদিগকে থ্চ মহাভৃত বা বিশেষ বলে। ইহাদের উৎপতিক্রম তৈত্তিরীর 

এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে যে---”আত্মনঃ আকাঁশঃ সস্ভৃতঃ। আকাশাদ্ বাযুং। বায়োরগ্রিঃ। অগ্নেরীপঃ | অন্ত্যঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ | ইত্যাদি” ( তৈ. উ. ২. ১,)-_অর্থাৎ প্রথমে পরমাত্মা হইতে (সাংখ্যদের কথামত জড় সল প্রন্কতি হইতে নহে ) আকাশ, আকাশ হুইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি, হইতে জল এবং জল হইতে পরে পৃথিবী উৎপন্ন হুইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে 
৪ 



১৮৬ গীতাঁরহস্য অথবা ক্মযোগশাস্ত্র । 

এ্রই ক্রমের কারণ কি তাহা কথিত হয় নাই। কিস্ত উত্তর-বেদাত্তগ্রস্থসসূহে 
পঞ্চমহাতৃতের উৎপতিক্রমের কারণ-বিচার সাংখ্যশান্ত্রোক্ত গুণপরিণামের তত্বের 
উপরেই কর! হইয়াছে দেখা যায় । এই উত্তরবেদাস্তীগণ বলেন যে, “গুণ! গুণেবু 
বর্তস্তে* এই ন্যায় ন্সারে প্রথমে একই গুণের পদার্থ উৎপন্ন হইয়া তাহা 
হইতে ছুই গুণের, তিন গুণের পদার্থ উৎপন্ন হইতে হইতে ক্রমেই বাড়িয়! 
চলিয়াছে। পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আকাশের শর্ব এই একই মুখ্য গুণ থাক! 
প্রযুক্ত আকাশ প্রথমে উৎপন্ন হইল। তাহার পর বায়ু) কারণ, বায়ুর শব 
ও স্পর্শ এই ছুই গুণ আছে। বারটা বাজিলে শুধু শোন! যায় নহে, উহা 
স্পর্শেন্দ্রিয়েরও গোচর হয়। বাষুর পর অগ্নি। কারণ, শব্ষ ওস্পর্শ এই ছুই 
ছাড়া অগ্নিতে রূপ, এই তৃতীয় গুণ আছে। এই তিন গুণের সঙ্গেই রুচি বা 
রস, ইহা জলের চতুর্থ গুণ হওয়া প্রযুক্ত অগ্নির পরে জল হওয়া আবশ্যক $ 
এবং শেষে পৃথিবীতে এই চারিগুণ অপেক্ষা গন্ধ এই গুণটি বিশেষ হওয়। প্রযুক্ত 
জল হইতে পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হয়। যাস্ক এই 
সিদ্ধান্তই দিয়াছেন (নিরুক্ত, ১৪. ৪) স্থুল পঞ্চ মহাভূত :এই ক্রম-অন্সারে 
উৎপন্ন হইলে পর প্পৃথিব্যা ওষধয়ঃ ৷ ওষধিভ্যোহন্নম্। অক্নাৎ পুরুষঃ” | ( তৈ, 
২. ১) পৃথিবী হইতে বনম্পতি, বনম্পতি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে পুরুষ 
উৎপন্ন হইল,--এইরূপ তৈত্তিরীয়োপনিষদেও পরে বর্ণিত হইয়াছে । এ্ই' 
লস্ট পঞ্চমহাভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় সেই মিশ্রণক্রিয়াকে বেদাস্তগ্রন্থে 
পঞ্ধীকরণ” এই নাম প্রদত্ত হইম্নাছে। পঞ্ষীকরণের অর্থে “পাচ মহাভৃতের 
মধ্যে প্রত্যেকের নুানাধিক অংশ লইয়া সেই সমস্তের মিশ্রণে নূতন পদার্থ প্রস্তত 
হওয়।”। এই পঞ্চীকরণ কাজেই অনেক প্রকারের হইতে পারে। শ্রীদমর্থ 
রামদাস স্বামী “দাসবোধ” গ্রন্থে এই' কথারই সমর্থন করিয়! বর্ণন করিয়াছেন-- 

কালে পাঁরে মেলবিতী । পাবে হোত তত্বত। 
কালে পিবলে মেলবিতী। | হিববে হোন ॥ | | 

অর্থাৎ “কালে ও সাদা মিলিয়৷ নীল রং হয়, কালো! হল্দে মিশিয়া সবুজ রং 
হয়|” দাসবোধেবর নবম দশকে (৯, ৬, ৪০ ) এইরূপ বলিকসা। তেরো দশকে 

তা ভূগোরাচে পো্ী। অনস্ত বীর্জাচিরা কোটা ॥ 
পৃথথী মানা হোতী। ভেটা। অঙ্কুর নিবতী ॥ 
পৃর্থী বল্পী নংল! রঙ্গ । পত্রে" পুষ্পণাচে তরঙ্গ । 
নান। স্বাদ'তে মগ। ফলে জালী' ॥ . 

সী সঁ গর 

. অও্জ, জারজ, স্বেদজ উদ্ভীজ। ৃ ও 
পৃী পানী সকলাচে বীজ এসে হে.মরম চীজ৭ হৃষ্টি বচনের্টে ॥ 



বিশ্বের রচনা ও সংহার। ১৮৭ 

চারি খানী চরি বাণী । 
চৌর্যার্শী লক্ষ জীব যোনী 
নিশ্শাণ ঝালে লোক তিন্বী। পিও ব্রহ্ধাণ্ত | 

(দা, ১৩. ৩. ১০-১৫) 

অর্থৎ-_সেই ভূগোলের উদরে অনন্ত কোটি বীজ রহিয়াছে । মাটির সহিত 
মিলন হইয়া অস্কুরের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে লতার নান! রঙ্গ, পত্রপূষ্পের 
তরঙ্গ । তারপর নানা আন্বাদেব নানা ফল। অগুজ, জারজ, স্বেদ্জ উদ্ভিদ-_ 
পৃর্থী ও জল সকলের বীজ । এই স্থষ্টি-রচনা আশ্চর্য । এই প্রকার চারি খণ্ড, 

. চারি বাণী. চুরাশি লক্ষ * জীবযোনি, তিন লোক, পি ব্রঙ্গাণ্ড নির্মিত হয়। 
কিন্ত পঞ্চীকরণের দ্বারা শুধু জড় পদার্থ কিংবা! জড় দেহই উৎপন্ন হয়। এই জড় 
দেহের সচেতন প্রাণী হইতে হইলে প্রথমে সুক্ক ইন্ড্রিয়ের সহিত এবং পরে আত্মার 
সহিত অর্থাৎ পুরুষের সহিত তাহার সংঘোগ হওয়া আবশ্যক ইহা বিস্বৃত 
হইলে চলিবে না। 

* চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পনা পৌরাণিক হওয়ায় ইহা আনুমানিক স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । 
তথাপি ইহা একেবারেই ভিত্তিহীন নে । পাশ্চাত্য আধিভৌতিকশাস্ত্ী উৎত্রাস্তিবাদ-অনুসারে 
সৃষ্টির আরম্তে উৎপন্ন এক ক্ষুত্র গোল সজীব জন্ধ হইতে মনুষ্য প্রাণী উৎপন্ন হটয়াছে, এইরূপ 

* সানেন। এই কল্পনা! অন্ুনারে হুপ্্ম গোল জন্ত হইতে স্থুল গোল জন্তর উৎপত্তি, এই স্থল অস্ত 
হইতে পুনরায় ক্ষুত্র কীটের উৎপত্তি, কুত্র কীট হইতে তাহার পরবর্তী প্রাণীর উৎপত্তি £ 
প্রতোক ধোনি অর্থাৎ জাতির মধ্যে এইরূপ অনেক' ধাঁপ চলিয়! শিয়াছে, স্পষ্টই দেখা ঘাই- 
তেছে। এই সম্বন্ধে এক ইংরেজ জীবশান্ত্রজ্ঘ এইরূপ গণন! করিয়াছেন যে, জলের কুত্্র 
্ৎসাদিগের গুপধর্্ বাড়িতে বাড়িতে তাহাদের মনুষ্যের ত্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পুর্বে মধ্যাবন্তাঁ 
বিভিন্কু জাতির মোট সংখ্যা ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ধাপ চলিয়া গিয়াছে; এবং কখনও বাঁ এই 
খ্যার দশগ্ডণও হইতে পারে । জলের ক্ষুদ্ধ জলচর হইতে মনুষ্য পর্যন্ত এই যোনি উৎপন্ন 

হর়। ইহার মধ্যেও ক্ষুদ্র জঙীচ্ুরর পূর্ববর্তী সজীব জন্ত ধরিলে আরো কত লক্ষ বংশ ধরিতে 
হর তাহার কল্পনাও করা যায় না। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় মে আমাদের পুরাণের 
চৌরাশী লক্ষ ঘোনির কয়ন! অপেক্ষ! আধিতোতিক শাস্ত্রের পৌরাণিক বংশকল্পনা কত বাড়িরা! 
শিয্াছে। কালের কল্পনা সন্বদ্ধেও এই ন্যারই প্রযুক্ত হটতে পারে । সজীব জগতের ুন্দ, জন্ত এই পৃথিবীতে কখন্ উৎপন্ন হইল, স্থুল পর্িমাণেও তাহ! নিশ্চয় করিতে ন! পারায় সুক্ষ জা” 
চরের উৎপতিও কোটি বৎসর পূর্বে হইয়াছে এইরূপ তূগর্তগত-জীবশান্তজ্ঞের৷ বলেন। এই 
বে সংক্ষেপে আনলাত:করিতে হইলে [119 1,991 1171 27 77715 172601] 
10) 00653 &০০ ৮ 101 0290 (1898) এইঞ্পুস্তক দেখিবে। এই পুস্তকে 
ডাক্তার গাড়ে যে ছুই তিন উপযুক্ত পরিশিষ্ট ফোজিত করিয়াছেন: তাহাতে উপরি-উক্ত অনেক জাতব্য বিষয় জাছে | পুরাপের চৌরাশী ক্ষ যোনির হিসাব এই প্রকারে করা হুইয়াছে-. 
৯ লক্ষ জলচর, ১০ জক্ষ পক্ষী, ১১ লক্ষ কৃমি) ২* লক্ষ পশু,৩* লক্ষ স্থাবর ও ৪ চার ক্ষ মনুষ্ 
দাদ (..৬ দেখ) 



৯৮৮ গীতারহস্য অথব! কর্মাযোগশান্ত্র। 

'উত্তরবেদাস্ত-গ্রন্থসমূহে বর্ণিত এই পঞ্ষীকরণ 'প্রাচীন উপনিষদের নহে ইহা, 
এখানে বলা আবশ্যাক। পঞ্চ তন্মাত্র ব৷ পাচ মহাভূত স্বীকার না করি! 
ছান্দোগ্যোপনিষদে “তেঙ্গ, জল ও অন্ন (পূর্থী) এই তিন সুক্ম মূলতত্বের 
মিশ্রণ অর্থাৎ “ত্রিবিৎকরণ” হইতে বিবিধ স্থট্টি উৎপন্ন হইল এইরূপ বর্ণনা 
আছে। এবং “জামেকাং লোহিতশুক্লকষ্ণাং বহুৰীঃ প্রজা; স্থজমানাং সরূপাঃ” 
(শ্বেতা, ৪, ৫) অর্থাৎ-লাল বা তেজরূপী, সাদা বা জলরূপী এবং কালো 
বা! পৃথীরূপী, এই তিন রং-বিশিষ্ট তিন তত্বের এক যে প্রজা (ক্ষ্টি) 
উৎপর হইয়াছে--এইব্প শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে । ছান্দোগ্যোপ- 
নিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতু ও তাহার পিতার সংবাদ ( কথোপকথন ) প্রদত্ত 
হইয়াছে । তাহার আরস্ভেই শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা স্পষ্ট বলিতেছেন 
যে, “বৎস! জগতের আরস্তে “একমেবাদ্ধিতীয়ং সৎ ব্যতীত অর্থাৎ বথাতথ! 
সমস্ত একবস্ত্ময় ও নিত্য পরব্রহ্দগ ব্যতীত আর কিছুই ছিল ন। যাহ! 
অসৎ (অর্থাৎ 'নাই” ) তাহা! হইতে সৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? তাই আরম্তে 
সৎই সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। তাহার পর, উহা, অনেক অর্থাৎ বহু বস্ত হইবে 
মনে করাতে তাহ! হইতে ক্রমে সুক্ম তেজ (অগ্নি), জল, ও পৃথিবী উৎপন্ন 
হইল। তাহার পর এই তিন তন্বের মধ্যেই জীবরূপে পরব্রহ্ম প্রবেশ করিলে, 
তাহাদের ব্রিবিংকরণের দ্বারা জগতের অনেক নামরূপাত্মক বন্ত নির্মিত হইল, 
স্থল অগ্নি, হৃর্ধ্য বা বিছ্যৎ ইঞ্াদের জ্যোতিতে যে তাত্র (লোহিত ) রং আছে 
তাহা হুপ্ম তেজোর্পী মুলতত্বের পরিপাম, যে সাদ (শুরু) রং' আছে তাহ! 
হুক্ম জলততব্বের এবং যে কালে! (কৃষ্ণ) রং আছে তাহা! হস্ত পৃথ্বীতর্বের পর্ি- 
পাম। সেইরূপ আবার মনুষ্য যে অর তক্ষণ করে তাহাতেও হস্ম তেজ, সুন্দ 
জল ও হু অন্ন (পৃ্ধী ) এই তিন ফুলতত্বই ভরিয়া থাকে | দধি ঘু'টিলে যেমন: 
মাখন উপরে আইসে সেইরূপ উপরি-উক্ত তিন ুস্ তত্বের দ্বারা উৎপন্ন অন্ন 
উদ্দরে গেলে, তন্মধ্যে তেজতব্ব হইতে মন্ুষ্যের দেহে. অস্থি, মজ্জা! ও বাণীরূপে 
অহ্ুক্রমে স্থুল) মধ্যম ও সুশ্ধ পরিণাম উৎপ্প হয়; এবং সেইর়প জল এই তত্ব 
হইতে সূত্র, রক্ত ও প্রাপ) এবং অন্ন অর্থাৎ পৃ্থী এই তত্ব হইতে পুরীষ, মাংস 
ও মন এই তিন ত্রব্য নির্শিত হইয়া! থাকে (ছাং, ৬. ২-৬)। মুল মহাতৃত পীঁচ 
ন! মানির! তিনই মানির! ত্রিবিৎকরণের ছ্বার। সমস্ত দৃশ্য পদার্থের উৎপত্ভির 
ব্যবস্থা করিবার ছান্দোগ্যোপনিবদদের এই পদ্ধতিই বেদানস্তহুজেও (২- ৪২৯) 

উক্ত হুইদ্লাছে। বাদরায়প্টাচার্ধ্য পঞ্চীকরণের নামও করেন নাই। তথাপি 
তৈত্তিরীর (২.১ 5 প্রশ্ন (৪.৮ , 'বৃহদারণ্যক € ৪. ৪, ৫) প্রভৃতি অন্য 
উপনিষদে এবং বিশেষত শ্বেতাশ্বতর (২ ১২), বেদান্তস্থত্র (২, ৩. ১-১৪) 
৪ পরিশেষে গীভাতেও (৭,৪$ ১৩-৫) তিনের বদলে পাঁচ মহাভৃত 
উক্ত হুইয়াছে। গর্ভোপনিবদের. আঁরভ্ডেই মনুষ্যদেহ _পঞ্চীম্মক+ .. 'কথিস্ত 



বিশ্বের রচন। ও সংহীর। ১৮৪ 

হইয়াছে; মহাভারত ও পুরাণে তে পঞ্চীকরণ স্পষ্টই বর্ণিত হইক়্াছে (মভা, 
পাং, ১৮৪-১৮৬)। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রিবিৎকরগ প্রাচীন 
হইলেও যখন মহাভূতের সংখ্যা তিনের বদলে পাঁচ স্বীকৃত হইতে লাগিল, তখন 
ভ্রিবিংকরণের দৃষ্টাস্তেই পঞ্চীকরণের কল্পনার প্রাহূর্তাব হইল এবং ত্রিবিংকরণ 
পশ্চাতে পড়িক্না রহিল; এবং পরিশেষে পঞ্ীকরণের করনা বেদাস্তীদিগের গ্রাহা 
হইল পরে এই পঞ্চীকরণ শব্ষের অর্থে এই কথাও বল! হইয়াছে যে, মনুযোর 
শরীর কেবল পঞ্চমহাভূতে গঠিত নহে, কিন্তু শরীরের মধ্যে এ পঞ্চ মহাতৃতের 
প্রতোক পীচ প্রকার বিতক্তও হুইয়াছে। উদাহরণ যথা-_ত্বক্, মাংস, 
অস্থি, মজ্জা ও স্সীয়ু এই পাঁচটি বিভাগ অল্নময় পৃথ্ধীতত্বের ইত্যাদি ইত্যাদি 
(মভাঃ শাং, ১৮৪, ২০-২৫) ও দাসবোধে ১৭.৮ দেখ)। এই কল্পনাও 
উপরিপ্রদত্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের ত্রিবিৎকরণের বর্ণনা! হইতে স্চিত দেখা যায় 
কারণ, সেখানেও শেষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে তেজ, জল, ও পৃ্থী' এই 
তত্বগুলির প্রত্যেকের তিন তিন প্রকার মন্ুযোর দেহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংব৯বেদাস্তসিদ্ধাস্ত অনুসারে পরব্রহ্ম হইতে 
অনেক নামরূপধারী জগতের অচেতন অর্থাৎ নির্জাব ব! জড়পদার্থ কিরূপে 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিচার শেষ কর! গিয়াছে । এক্ষণে বিচার করিব যে, 

' জগতের সচেতন অর্থাৎ সজীব প্রাণীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাংখ্যশান্ত্রের বিশেষ 
বক্তবা কি আছে; তাহার পর দেখিতে হইবে যে, বেদাস্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের 
সহিত তাহার কতটা মিল আছে। ুম্ধ ইন্্রিয়াদির সহিত মূল প্রকৃতি হইতে 
নিঃশ্ত পৃথিব্যাদি স্থূল পঞ্চমহাভূতের সংযোগ হইলে সজীব প্রাণীর শরীর প্রস্তত 
হয়। কিন্তু এই শরীর সেন্দ্রিয় হইলেও জড় ছাড়া আর কিছুই নহে। এই 
ইঞ্জিরদিগকে €প্ররিত 'করিবার তন্ব জড় প্রক্কীতি হইতে ভিন এবং তাহাকে "পুরুষ 
বলা ইর়। সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত পূর্বপ্রকরণে বর্ণন করিয়াছি যে, যদিও "পুরুষ? 
মূলে অকর্ত!, তথাপি প্রকৃতির সহিত তাহার সংযোগ হইলে পর সজীব স্থির 
আরম হয়) এবং "আমি পৃথক্ ও প্রকৃতি পৃথক্* এই জ্ঞান হইলে .পর 
প্রকৃতি সহিত পুরুষের সংযোগ চলিয়া যায় এবং সে মুক্ত হয়; এরূপ না হইলে 
জন্মমরণের ফেরের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয়। কিন্তু পুরুব পৃথক, ও প্রর্কতি 
পৃথক্ এই জ্ঞান হইবার পূর্বেই যাহার মরণ হয়, তাহার নব নব জন্ম কিরূপে 
হয়, তাহার বিচার করা হয় নাই । অতএব এখানে তৎসম্বন্ধে বেশী বিচার করা 
আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া যেণ্মনুষ্য মরে, তাহার আত্ম! 
গ্রক্কৃতিচক্র হইতে একেবারে ছাড়ান পার না, ইহা! সুম্প্। কারণ ছাড়ান 

। পাইলে, জ্ঞানের কিংবা পাপপুণ্যের কোনই মাতববরী থাকে না) চার্বমকের 
ন্যায় ইহাও বলিতে হয় যে, মরিবার পর প্রত্যেক বাক্তিই প্রক্কৃতি হইতে ছাড়াম 
পায় বা মোক্ষ লাভ কৃরে। ভাল? যদি বলা'যায় যে, মরিবার, পর শুধু আত্ম! 



১৯৩ শীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্ত্র । 

অর্থাৎ পুরুষ অবশিষ্ট থাকিয়া আপন! হইতেই নব নব জন্ম গ্রহণ 'করে, তাহা 
হইলে পুরুষ অকর্তী ও উদ্দাসীন এবং সমস্ত কর্তৃত্ব গ্রকতির-_-এই মুলভূত সিদ্ধাঁ- 
স্তের রাধ! ছয় । তাছাড়া! যখন আমি মানিতেছি যে, আত্মা আপনা হইতেই 
নব নব জন্মগ্রহণ করে, তখন ইহ! তাহার গুণ ব! ধর্ম হইয়া! যাইতেছে; এবং 
তখন তে৷ এরূপ অনবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জন্মমরণের ফের হইতে সে কখনই মুদ্ধিঃ 
পাইতে পারে না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, বদি জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়াই কোন 
মনুষ্য মরি্বা যায়, তথাপি পরে নব নব জন্ম প্রাপ্ত করাইবার জন্য উহার আত্মার 
সহিত প্ররুতির সম্বন্ধ অবশাই থাকা চাই। মৃত্ার পর স্থল দেহের নাশ হওয়া 
প্রযুক্ত উক্ত সম্বন্ধ এক্ষণে স্থল মহাভূতাত্মক প্রকৃতির সহিত থাকিতে পারে না, 
ইহা স্পন্টই রহিয়াছে । কিন্তু এ কথ! বলা যায় ন! ষে, প্রক্কাতি কেৰল স্থল পঞ্চ 
মহাভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । প্রকৃতি হইতে সমস্ত তেইস তত্ব উৎপন্ন 
ছয়; এবং স্থল পঞ্চমহাভৃত & তেইস তত্বের শেষের পাঁচ? এই শেষের পাঁচ 
তত্বকে (স্থল পঞ্চ মহাভূত ) তেইস তত্ব হইতে পৃথক করিলে আঠারো তত্ব 
অবশিষ্ট থাকে। অতএব, এক্ষণে কাজেকাঁজেই বলিতে হয় যে, জ্ঞানপ্রাপ্ত না 
হুইয়া যে মরে সেই পুরুষ পঞ্চমহাভূতাত্মক স্থল শরীর হইতে অর্থাৎ শেষের পাঁচ 
তন হইতে মুক্ত হঃলেও প্ররুতির অন্য আঠার তত্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ 
.ঞ্্রই প্রকার মরণের দ্বারা কখনই ছিন্ন হয় না। মহান্ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, মূন, 
দ্রশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্াত্র এই কয়েকটা আঠারো তত্ব (গ্রন্থের ১৮১ পৃষ্ঠায় 
প্রদত্ত ব্রন্মাণ্ডের বংশবৃক্ষ দেখ )। এ সমস্তই সুক্ষ তত্ব। তাই এই তত্বগুলির 
সহিত পুরুষের সংযোগ বজায় রাখিয়৷ যে দেহ নির্মিত হয় তাহাকে স্থুল শরীরের 
বিরুদ্ধ হুক কিংবা! লিঙ্গশরীর বলা হয় (সাং, কা. ৪০)। যখন কোন প্রাণী 
জ্ঞান না পাইয়া মরে, তখন মৃত্যুর সত্য় তাহার আত্মার সঙ্গেই প্রকৃতির উত্ত 

' আঠার তত্বের নিশ্মিত এই লিঙ্গশরীরও স্থল দেহ. হইতে বাহির হইয়! “যায় ? 
এবং ভ্ঞানপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যস্ত সেই পুরুষ খী লিঙ্গ শরীরেরই কারণে 
নব নব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে কাহার কাহার এই 
যন্দেহ হয় যে, মন্ত্যা মরিবার পর প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই জড়দেহ হইতে 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও দশ ইন্ড্রিয়ের ব্যাপারও নই হওয়া প্রতাক্ষ হয় বলিয়! 
লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই তের তত্বের সমাবেশ করিতে কোন বাধ নাই, 
কিন্তু লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই তের তত্বের সহিত পাঁচ সুন্্ম তন্মাতরের 
সমাবেশ কেন স্বীকার করিব? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, শুধু বুদ্ধি, 
শুধু অহঙ্কার, মন ও দশ ইন্দ্রিয় এই তের তত্ব-_প্রকৃতির শুধু গুণ) এবং ছায়ার 
বৈরূপ কোন পদার্থের আশ্রয় আবশ্যক হয় কিংবা চিত্রের জন্য যেরূপ দেওয়াল 
কাগন্জ প্রভৃতির আশ্রয় দরকার হয়, সেইরূপ এই গুণাত্মক তের তত্বেরও একঝর 
থাকিবার জন্য কোন-না"কোন দ্রব্যের আশ্রয় চাই। এখন আত্মা ( পুরুষ) দ্বয়ং 



বিশ্বের রচন! ও সংহার। ১৯১ 

দিগন ও অকর্তা, সুতরাং তাহা কোন গুণেরই আশ্রয় হইতে পারে না। মনুষা 
জীবিত থাকিতে, তাহার দেকের স্থূল পঞ্চ মহাভূতই এই তের তত্বের আশ্রয় হইয়া 
থাকে। কিন্ত মরণাস্তর অর্থাৎ স্কুল দেহের নাশানস্তর স্থল পঞ্চ মহাভূতের এই 
আশ্রয় বিনষ্ট হয়। তখন এই গুণাত্মক তের তত্বের অন্য কোন ভ্রব্কে আশ্রর 
কর! চাই । যদি মুল প্রকৃতিকেই আশ্রয় বলি, তবে উহা৷ অব্যক্ত ও অবিকৃত 
অবস্থার অর্থাৎ অনস্ত ও সর্বব্যাপী হওয়া প্রযুক্ত উহা! একটি ক্ষুদ্র লিঙ্গশরীরস্থ 
অহঙ্কার বৃদ্ধিআদি গুণের আধার হইতে পারে না। তাই মুল প্রৃতিরই 
জ্রব্যাত্মক বিকারের মধ্যে স্থল পঞ্চমহাভূতের বদলে তাহাদের মুলতৃত পাচ সুক্ষ 
তন্মাত্র দ্রব্যের সমাবেশ, উক্ত তের গুণের সহিতই তাহাদের আশ্রয়ের দৃষ্টিতে 
লিঙ্গশরীরের ষধ্যে সমাবেশ করিতে হয় ( সাং. কা, ৪১)। অনেক সাংখ্য- 
গ্রঞ্কাঁর লিঙ্গশরীর ও স্থুলশরীরের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্রনির্মিত ভূতীয় এক 
শরীর কল্পনা করিয়া! প্রতিপাদদন করেন যে, এই তৃতীয় শরীর লিঙ্গশরীরের 
আশ্রয় । কিন্তু সাংখ্যকারিকার একচল্লিশ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ সেরূপ নঞ্চে, 
টীকাকারেরা ভ্রান্তিবশত তৃতীয় শরীর কল্পন! করিয়াছে, এইরূপ আমার মনে হয় । 
আমার মতে এই শ্লোকের উদ্দেশ্য কেবল ইচ্াই বুঝানো যে, বুদধি'আদি ১৩ 
তন্বের সহিত পিক্শশরীরে পঞ্চতম্মাত্রেরও সমাবেশ কেন কর! হইয়াছে । * 
ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন কারণ নাই। 

, . একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, স্স্্স আঠারে! তবের সাংখ্যোক্ 
লিঙ্গশরীর ও উপনিষদে বর্ণিত লিঙ্গশরীর এই দুয়ের মধ্যে বেশী পার্যক্য নাই । 
বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত আছে যে, পজ্শোক.(জলৌক1) ফেন্ূপ একগাছ! 
ঘানের এক ভগাপ্ন পৌঁছিলে অন্য একগ্রাছ। ঘাসের উপর (সামনের পা দিয়! ) 
*শরীরের সামনের ভাগ রাখিয়া, পুর্ব ঘাসের উপর অবস্থিত দেহের পশ্চাদভাগটা 
টানিক্সা লয়, সেইরূপ আত্মা এক শরার ছাড়িয়া! অন্য শরীরে প্রবেশ করে” (বু ৪. 
৪-৩)। ব্কিন্ত কেবল এই দৃষ্টান্ত হইতে, শুধু আত্মাই অন্য শরীরে যায়, এবং 
তাহাও এক শরীর ছাড়িবাঁমাত্রই যাক, এই ছুই অন্গমান সিদ্ধ হয় না। কারণ», 

* আমাদেরই মতানুষায়ী ভট্টকুমীরিলও এই প্ৌকের অর্থ কররয়।ছেন, ইহা ভাহাক 
মীমাংসাঞরোকবাত্তক গ্রন্থের এক ল্লেক হইতে (আল্মবাদ; পলো, ৬২) দেখিতে পাওয়া বাক়। 
সেই লোকটি এই- 

অন্তরাভবদেহে। হি নেষ্যতে বিন্ধ্যবাসিন|। 
তদন্তিত্ে প্রমাণং হি ন চিঞিদবগম্যতে ॥ ৬২ ॥ 

“অস্তরাভব অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ও স্ুল শরীর এই দুরের মধ্যাস্থত দেহ কিংবা শরীর বিদ্ধাবাসীর * 
সম্মত নহে। এই প্রকারের সধ্যবসত্তী দ্বেহ আছে বলিবার কোন প্রমাণ পাওয়া বাক্স আা।” 
ঈশ্বরকৃষণ বিশ্ব্যপর্ববতের উপর থাঁকিতেন বলিয়া তাহাকে বিন্ধ্যবাসী বল! হইয়াছে । অস্তরাঁভব 
শরীরের 'গন্ধব্ধ' এই নামও আছে। অম্রকোষ ও. ৩. ১৩২ এরং তাহার উপর কৃঞ্জা 
গোবিন্দ ওক প্রকাশিত ক্ষীরস্বামীর টাকা ও মূল গ্রন্থের প্রস্তাবন। পৃ. ৮ দেখ। 



১৯২ গীতারহুস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র ৷ রি 

ববহুদারপাকোপনিষদেই পরে (বু. ৪, ৪, ৫) বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মার সঙ্গে 
সঙ্গেই পঞ্চ (ক্স) ভূত, মন, ইসকন, প্রাণ ও ধর্্াধন্ও শরীর হইতে 
বাহির হইয়! বায়; আর ইহাও উক্ত হইক্নাছে যে, আপন আপন কর্ম-অনুসারে 
আত্ম। ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সেই লোকে কিছুকাল বাস করে 
(বৃ. ৬.২* ১৪৯ ১৫ )1 সেইরপ, ছান্দোগ্যোপনিষদেও অপ জেল) মুূলতত্বের সঙ্গে 
জীবের যে গতি বর্ণিত হইয়াছে (ছাং, ৫৭ ৩. ৩) ৫, ৯, ১), এবং বেদাস্তনত্রে 

তাহার যে অর্থ নির্ণর করা হইয়াছে (বেহ ৩২ ১ ১-৭), তাহা হইতে স্পষ্ট 
দেখ! যার যে, লিঙ্গশরীরে জল, তেজ ও অন্ন এই তিন মূলতব্বেরই সমাবেশ 
ছান্দোগ্যোপনিষদেরও অভিপ্রেত। সারকথা, মহদাদি আঠারো! সুক্ষ তত্বের 
নির্শিত সাংখ্যোক্ত লিঙ্গণরীরেই প্রাণ ও ধন্মাধন্ন অর্থাৎ কর্ম সামিল করি- 
লেই বেদান্তীর লিঙগশরীর হুর দেখ! যাইতেছে। কিন্ত সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে 
এগারে। ইন্ডরিয়বৃত্তির মধ্যেই প্রাণের এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেই 
ধন্ধাধর্থ্মের সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত উক্ত ভেদ কেবল শাব্বিক,_লিঙ্গশরীরের 
গঠনসন্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে বস্তত কোন ভেদ নাই বলিলেও চলে। 
এইজন্য মৈত্র্যপনিষদে- (মৈ. ৬. ১০) “মহ্দাদিহ্ক্ষপর্য্স্ত” এই সাংখ্যোক্ত 
লিঙ্গশরীরের লক্ষণ প্মহদাদ্যবিশেষাস্তং এইক্সপ পর্য্যায়েক দ্বার! যেমনটি তেমনি 
ঠিক রাখিয়! দেওয়া হইয়াছে ।* ভগবদগীতাতে “মনহযষ্ঠানীন্দ্িয়াণি” (শী, ১৫, 
৭) অর্থাৎ মন ও পাঁচ জ্ঞানেত্দ্রিয় লইয়াই সুক্ষ্স শরীর হয়, এইন্প বলিয়া পরে 
বল৷ হইয়াছে-_“বাযুর্ন্ধানিবাশয়াৎ* (১৫ ৮) অর্থাৎ বায়ু যেক'প ফুল হইতে 
সুগন্ধ হরণ করে সেইরূপ জীবস্থুল শরীর ছাড়িবার সময় লিঙ্গশরীর সঙ্গে লইয়! 
যার। তথাপি গীতার অধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদ হইতেই গৃহীত হওয়া বল! যায় 
যে, “মনের সহিত ছয় ইন্তিক্ এই শব্গুলির মধ্যেই পাঁচ কর্শেক্দিয,। পঞ্চতন্মাত্র, ' 
প্রাণ ও পাপপুণ্য ইহাদের সংগ্রহই ভগবানের অভিপ্রেত। মন্থুম্থতিতেও বর্ণিত 

* দ্বাত্রিংশৎ উপনিবনের পুপা আনন্দ শ্রম-নংক্ষ্ণের সৈক্র/প নিষদের উক্ত মন্ত্রের পাঠ 
“মহদাদ্যং বিশেষাস্তং" এইক্সপ দেওয়। হুইগ্নাছে এবং উহ্াই টাকাকারও স্বীকার করিয়াছেন। 
এই পাঠ গ্রহণ করিলে লিঙ্গশরীরের মধ্যে আরস্তের মহৎ্তত্বের সমাবেশ করিয়। বিশেষাস্তং 
এই পদের দ্বার। হু[চত বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চ মহাভভূত ছড়িরা দিতে হয়। অথব! এই অর্থ কর! 
আবশ্যক হয় যে, মহদাদ্যং ইহার মধ্যে “মহৎ্'কে ধরিতে হইবে এবং ,'বিশেবাস্তং"' ইহার 
মধ্যে বিশেষকে ছাড়িতে হইবে: কিব্ত যেখানে আন্যন্ত বলা হুইগাছে সেখানে হুই-ই 
ধরা কিংবা ছাড়। যুক্তিসিদ্ধ। তাই প্রোফেসর ডয়লন্ বলিয়াছেন যে, মহদাদ্যং এই পদের 
অনুন্যার ছাঁটির। ফেলিয়া “মহদাদা(িশেবাস্তম্” (মহদাদি+অবিশেষাস্তম্) এই পাঠ গ্রহণ করা 
উচিত। এইরূপ করিয়া অবিশেষ পদ ধরলে, মহৎ ও, অবিশেষ অর্থাৎ আদি ও অস্ত এই 
ছুয়েতেই একই নিয়মের প্রয়োগ হইবে এরং লিঙ্গশরীরে 'উতয়েরই সমাবেশ করা যাইবে। 
এই পাঠের ইহাই বিশেষ গু1। কিন্ত যেকোন পাঠই গ্রহণ কর ন! কেন, অর্থের তেদ হয় লা, 
ইহা! মুনে রাখ! আবশ্যক। 



বিশ্বের রচনা ও সংহার । ১৯৩ 

হই়াছে ফে, মহুযা মরিবার পর এই জন্মের পাপপুপা-কল ভোগ করিবার অন্য ' 
পঞ্চতন্মাত্রাত্মক হুল্ শরীর প্রাপ্ত হয় (মন্থ, ১২* ১৬, ১৭ )1 পবাযুর্ণন্ধানিবাশয়াৎ”' 
গীতার এই দৃষ্টান্ত হইতে এই শরীর যে সুক্ষ, তাহাই সিঙ্ধ হয়; কিন্ত তাহাব 
কার কত বড় তাহ বুঝা! যায় না। মহাভারতের, সাবিত্রী উপাখ্যানে (মভা. 
বন, ২৯৭. ১৬) সত্যবানের (স্থল ) শরীর হইতে অস্ষ্ঠপরিমিত এক পুরুষকে বম: 
বাহির করিল, “অঙ্গুমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষধ যমো বলাঁৎ” এই যে বর্ণনা আছে, : 
তাহা হইতে এই দৃষ্টাত্তেরই জন্য'লিঙ্গশরীর অনুষ্ঠ আকারবিশিষ্ট মান! হইয়াছে 
ঘলির। গ্রতীত হঝ়। 

লিঙ্গশরীয় আমানের চোখে না দেখা গেলেও. ভাহার অস্তিত্ব কোন্ অন্মানের ' 
ঘার! সিদ্ধ হয়, এবং সেই শরীরের অবয়ব-গঠন কিরূপ, তাহার বিচার কর! হইল। 
কিন্ত, প্রক্কতি ও পাঁচ স্থল মহাতৃতের অতিরিক্ত আঠারো! তত্বের সমুচ্চন্ন হইতে 
নিঙ্গশরীর নির্িত হয়, এই কথ! বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না বলিয়া মনে হয়। - 
এ বিষর্সে সন্দেহ নাই যে, লিঙ্গশরীর যেখানে যেখানে থাকিবে, সেখানে সেখানে 
এই আঠারে। তথ্বের সমুচ্চয় নিজ নিজ গুণধর্্ান্থসারে মাতাপিতার স্থূল: দেহ হইতে 
এবং পরে স্থল জগতের অন্ন হইতে হস্তপদাদি স্থল অবস্নব বা স্থুল ইন্দ্রিয় উৎপন্ন 
করিবে অথবা তাহাদের পোষণ করিবে । কিন্তু এখন বলা আবশ্যক যে, 
আঠারে৷ তত্বের সমুচ্চয়ে উৎপন্ন লিঙ্গশরীর পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
দ্বেহ কেন উৎপগ্ন করে। সজীব জগতের সচেতন তত্বকে' সাংখ্যবাদী "পুরুষ" ' 
বলেন » এবং সাংখ্যদিগের মতে এই পুরুষ অসংখ্য হইলেও প্রত্যেক পুরুষ 
স্বভাবতই উদাপীন ও অকর্তা হওয়া প্রযুক্ত পশুপক্ষী-আদি প্রাণীদিগের ভিন্ন 
ভির দেহ উৎপন্ন করিবার কর্তৃত্ব" *পুরুষেতে আসিতে পারে না। বেদাস্তশান্ত্রে 
পাপপুণ্যাদি কর্মের পরিণাম হইতে এই ভেদ উৎপন্ন হয়, উক্ত হইয়াছে। এই 
কর্মবিপাকের বিচার পরে করা যাইবে । সাংখ্যশান্ত্র অস্থসারে কর্ম্মকে পুরুষ ও 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তৃতীয় তত্ব মানিতে পারা! যায় না ) এবং পুরুষ যখন উদাসীন, 
তখন বলিতেই হয় যে, কর্ম প্রকৃতির সত্বরজতমগ্ডণেরই বিকার । লিঙগশনীরে 
যে আঠান্পো তবেক্ সমুচ্চয় আছে, তন্মধ্যে বুদ্ধিতন্ব প্রধান । কারণ, বুদ্ধি হইতেই, 
পরে অহসঙ্কারারদি সতৈরো৷ ত উৎপন্ন হয় । অতএব বেদাস্ত যাহাকে কর্ বলে, 
তাহাকেই সাংখ্যশাঙ্গে সত্ব রজ £ও তম এই তিন গুণের নানাধিক পরিমাণে 
উৎপর বুদ্ধির ব্যাপার, ধর্দ বা! বিকার বল! হয়। বুদ্ধির এই ধর্মের সংজ্ঞা __ 
“ভা । সত্ব রদ ও তম এই গুপত্রয়ের তারতম্যে এই "ভাব অনেক প্রকাষের 
হইয়। থাকে । ফুলেতে যেরূপ গন্ধ ও কাপড়ে যেরূপ রং, সেইরূপ লিঙ্গশরীরে 
,এই ভাব লাগিক়! থাক্ষে (সাং কষা. ৪৯)। এই ভাব অনুসারে কিংব। বেদান্তের 
পরিভাষায় কর্ানূসারে লিঙ্গশরীর নব" নব জন্ম গ্রহণ করে; এবং জন্মগ্রহণ 
করিবার সদয় পিতাঁদাতর শরীর হইতে বে অব্য লি্গশরীর আকর্ষণ করিয়। লয় 

২৫ 



১৯৪ গীতারহ্স্য অথবা! কর্দমাযোগশাস্ত্র। 

সেই নকল ভ্রযষ্যেতেও অন্যতাব আসি থাকে । “দেবযোনি, 'মনুযাষোনি, পঞ্চ 
যোনি ও বৃক্ধযোনি” এই সকল ভেদ এই ভাবের সমুচ্চয়েরই পরিণাম ( সাং, 
কা. ৪৩৫৫) এই সমস্ত ভাবের মধ্যে সাস্বিক গুণের উৎকর্ষ হইয়া যখন মনুষ্য . 
জ্ঞান ও বৈয়াগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই:প্রযুক্ত প্রন্কতি ও পুরুষের ভেদ বুবিতে 
আরস্ত করে, তখন মনুষ্য আপনার মৃলম্বরূপ কৈবল্যপদে উপনীত হয়) এবং 
তখন এই নিঙ্গশরীর হইতে মুক্তি পাইয়! তাহার হুঃখের অতাত্ত নিবৃত্তি হয । কিন্ত 
এই প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞান ন! হইয়! শুধু সাস্বিক গুণেরই উৎকর্ষ হইলে লিজ- 
শরীর দেবযোনিতে অর্থাৎ স্বর্গে জগ্ম গ্রহণ করে? রজোগুণের প্রাবল্য হইলে 
বন্য্যযোনিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণের আধিক্য হইলে 
তাহাকে তিধ্যকযোনিতে প্রবেশ করিতে হয় (গী. ১৪, ১৮) পগুণ! গুণেষু 
জায়ন্তে* এই তত্ব ধরিয়াই সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানবধোনিতে জন্ম 
হইলে পয়্ রেতবিন্দু হইতে ক্রমে ক্রমে কলল, বুদুবুদ, মাংস, পেশী ও ভিন্ন ভিন্ন 
স্কুল ইন্দ্রিয়সকল কিরূপে গঠিত হয় (সাং. কা, ৪৩? মভা, শাং, ৩২০) সাংখ্য 
ও গর্ভোপনিষদের বর্ণন। প্রায় একই প্রকার । উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে 
বুঝা যাইবে যে, সাংখ্যশাস্ত্রে ভাবঃ শবের যে পারিভাবিক অর্থ বল! হইয়াছে, 
তাহ! বেদাস্তশান্ত্রে বিবক্ষিত ন! হইলেও ভগবদ্গীতাতে ( গী* ১৯, ৪, ৫3 খ, 
$২), পৰুদ্ধিভ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ 'শমঃ* ইত্যাদি গুণের ( পরবর্তী 
শ্লোকে ) যে ভাব নাম দেওয়া হইয়াছে, অনুমান হয়, তাহা! সাংখ্যশান্ত্রে 
পরিভাষ! মনে করিয়! দেওয়া হইয়াছে । | 

এই প্রকারে সাংখ্যশান্ত্রাহ্সারে মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংব! বেদাস্ত 
অনুসারে মূল সত-ূপী পরর্রন্দ হইতে সৃষ্টির সমস্ত সজীব ও নির্জীব ব্যক্ত পদার্থ 
ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে; এবং যখন স্থির সংহারের সময় উপস্থিত হয়, তখন 
উপরে কথিত জগৎংউৎপত্তির গুপপরিণামক্রমের বিপরীত ক্রমে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ 
“অব্যক্ত প্রকৃতিতে কিংবা মুল ব্রদ্ধেতে লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত সাংখ্য 
ও বেদাস্ত উভয় শান্ত্রেরই মান্য (বেনু ২ ৩. ১৪ ১ মডা* শাং ২৩২)। উদাহরণ 
যথা, পঞ্চ মহাতৃতের মধ্যে পৃথিবীর লয় জলেতে, জলের অগ্নিতে, অন্মির বাযুতে, 
বাষুর আকাশে, আকাশের তম্মাত্রে, তন্মাত্রের অহংকারে, অহঙ্কারের বুদ্ধিতে, 
এবং বুদ্ধি বা মানের প্রক্কৃতিতে লয় হয়, এবং বেদাস্তানুসারে প্রক্কৃতি মূল ব্রদ্ষেতে 
লয় প্রাপ্ত হয়।" জগতের উৎপত্তি বা! সৃষ্টি হইলে পর উহ্থার লয় ও সংসার পর্য্যস্ত 
কতকাল অতীত হয়,' ইহা সংখ্যকার্িকার কোথাও কখিত হয় নাই। 
তথাপি মনে হয় যে, মন্ুলংক্তা ( ১, ৬৬-৭৩ ), ভগবদ্গীতা (৮, ১৭), এবং 
মহাভারতে ( শাং, ৯৩১) বর্ণিত কালগণন! সাংখ্যদিগেরও মান্য । জামাদের 
উত্তরাপনই পেবত।দের দিন এবং আমাদের দক্ষিণায়নই দেবতাদের রাত্রি। 
হার," শুধু স্বৃতিগ্রস্থাদিতে নছে পরন্ধ জ্যোতিবশান্ত্রের সংহিতাদিতেউ বর্নী 
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জাছে (হৃর্যনিদ্ধাস্ত ১. ১৩7 ১২. ৩৫, ৬৭) যে, দেবতা .মেরুপর্বতের 
উপর অর্থাৎ উত্তর প্রবস্থানে থাকেন । অর্থাৎ ছুই অয়নের আমাদের এক .বৎসবই 
দেবতাদের এক দিবারাজ্ি এবং আমাদের ৩৬* বৎসরে দেবতাদের ৩৬০. দিবা” 
রাত্রি বা এক বৎসর ॥ সত্য, ত্রেতা, ঘ্বাপর ও কলি এইরূপ আমাদের চারি যুগ? 
এই চারিযুগের কালগণন! এইরূপ--সত্যযুগের চারি হাজার বৎসর, ভ্রেতাযুগের 
তিন হাজার, দ্বাপরের ছুই হাজার এবং কলির এক হাজার বসর। কিন্ত এক 
ধুগগ শেষ হইতেই অন্য যুগ একেবারে আর্ত না হইয়া মধ্যে ছয়ের গোলযোগ 
অর্থাৎ সন্ধিকালের কএক বৎসর চলিয়। যায় ॥ এই প্রকারে সত্যবুগের আদিতে 
ও অন্তে প্রত্যেক দিকে চারিশত বর্ষের, ভ্রেতাযুগের আদিতে ও আস্তে প্রত্যেক 
দিকে তিনশত বর্ষের, দ্বাপরের আদিতে ও অস্তে প্রত্যেক দিকে ছই শত বর্ষের, 
এ্রবং কলিষুগের পূর্ব পশ্চাৎ প্রত্যেক দিকে একশত "বর্ষের সন্ধিকাল মিলিয় 
মোট চারিযুগের আদ্যন্তের সন্ধিকাল ছুই হাজার বৎসর এই হই হাজার 
বৎসর এবং সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহাদের ত সাংখ্যমতে চারি 
যুগের দশ হাজার বৎসর মিলিয়া মোট বারে! হাজার বৎসর হয়। এই বারো 
হাজার বৎসর মন্ুয্যদিগের না দেবতাদিগের ? মনুষোর বলিয়া ধরিলে, 
কলিষুগের আরম্ভ হইতে এক্ষণে পাঁচ হাঁজার বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে $ 

* কাজেই বলিতে হয় যে, হাজার মানব-বৎসরের কলিধুগ শেষ হইয়াছে, পুনরায় 
সবার পরে আগশ্তব্য সত্যবুগও শেষ হইয়। এক্ষণে ত্রেতাধুগ্গ আসিক্সাছে! এই 
বিরোধকে ঠেকাইবার জন্য এই বারে! হাজার বৎসর দেবতাদের, এইরূপ পুরাণে 
নির্ধারিত হইয়াছে । দেবতাদিগের বারো হাজাব্র বৎসর, মন্ুষ্যদের ৩৬৯ ৯ 
১২০০৮--৪৩, ২৯, **৯, তেভাল্লিস লক্ষ, বিশ হাজার বংসর হয়। এখনকার 
পঞ্জিকায় যুগপরিমাণ এই পদ্ধতিতেই বর্ণিত হুয়া থাকে । ( দেবতাদের ) বারে! 
হাজার” বৎসর মিলিয়া মনুষাদের এক মহাষুগ বা দেবতাদের এক যুগহয়। 
দেবতাদের একাত্তর যুগে এক মন্বস্তর বলা যার এবং এইরপ মন্বতস্তর চৌদ্দটী 
কিন্ত প্রথম মন্বস্তরের. আরম্তে ও শেষে. এবং পরে প্রত্যেক মন্বস্তরের শেষে ছই 
দিকে যত্যযুগের ন্যায় একাদিক্রমে এইরূপ পনেরো! সন্ধিকাল হইয়। থাকে | এই 
পনেরো! সন্ধিকাল ও চৌদ্দ মন্বত্তর মিলিয়। দেবতাদের এক হাজার যুগ কিংবা 
ব্রন্ধদেবের এক দিন হয় (হৃর্য্যসিদ্ধান্ত ১. ১৫-২৮); এবং মন্তম্থতিতে ও 

মছছাতারতে লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ হাজার যুগ মিলিয়া ব্রহ্মদেবের এক 
রানি হয় (মনু, ১, ৬৯৭৩ ও ৭৯) মতা, শাং ২৩১৯৮-২১) এবং -বান্কের 
নিরুক্ত ১৪, ৯ দেখ)। এই.গণনাহুসারে ব্রশ্দেবের একদিন মন্গযোর চার 
অর্ক, বত্িশ কোটি বৎসর হয়, এবং ইহারই নাম--কল্প। * তগবদ্গীতাতে 

গ জ্যোতিঃশান্ছের ভিত্তিতে ফুগাদির গণনার বিচার শ্বর্গার শঙ্কর বালকৃক্ দীক্ষিত শ্বীয় ভার 
চীর জ্যোতিশোর' নামক খুদে টিফটিকীন। ফারিসাছেন-তাছা দেখ পৃ; ২০৩-১০) ১৯৬ ইত্জামি। 



১৯৬ শীতারহ্সা অথবা! কর্মযোগশান্ত্র । 

€ গী, ৮১৮ ও ৯. ৭ দেখ ), স্বৃতিগ্রঙ্ছে প্রবং মহাতারতেও কথিত. ছে যে 
'রদ্ধদেবের এই দিন কিংবা! কল্প আরম্ভ হইলে পর-__ 

অব্ক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ধাঃ প্রতবস্তচ্রাগমে। 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রেবাব্যক্রসঙ্গকে ॥ 

"অব্যক্ত হইতে জগতের সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া! থাকে ) এবং ব্রঙ্মদেবের 
রাত্রি স্থুর হইলে, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ আবার অব্যক্তের মধ্যে লয় প্রাপ্ত 
হয়” । ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রলয়েরও কথ। পুরাণ-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্ত 
এই প্রলয়সমূহে সুর্যাচক্রাদি সমস্ত জগতের নাশ ন! হওয়ান, ব্রঙ্মাপ্ডের উৎপত্তি ও 
সংহারের বিচার করিবার সময় ইহার্দিগকে জমার মধ্যে ধর! হয় না । কল্প 
দেবের এক দিন ক্রিংব! রাত্রি; এবং এইব্প ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাক্রিই 
এক বৎসর । তার পুরাণাদিতে বর্ণনা আছে ( বিষুপুরাণ ১. ৩ দেখ) যে, 
ব্রহ্মদেবের আমু একশত বৎসর, তাহার অর্ধেক চলিয়! গিয়াছে, 
দ্বিতীয় অর্ধেক অর্থাৎ ৫১ বৎসরের প্রথম দিন কিংব! শ্বেতবারাহ নামক কলা 
এখন সুরে হইয়াছে; এবং এই কল্লের চৌদ্দ মন্বস্তরের মধ্যে ছয় মহস্তর গিয়া 
সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বস্তরের ৭১ মহাষুগের মধ্যে ২৭ মহাধুগ পূর্ণ হইয়া ২৮তম 
মহাযুগের অন্তর্গত কলিষুগের প্রথম পাদ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ এখন চলিতেছে। 
১৯৫৩৬ সম্বতে (১৮২১ সকে ) এই কলিষুগের ঠিক ৫**০ বৎস্প অতীত হইয়া 
ছিল। এই অন্থসারে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, কলিষুগের প্রলয় হইতে 
১৮২১ অবে (১৯৫৬ সন্বতে ) মনুষ্যের চারি লক্ষ সাতাশ হাজার বৎসর বাকী 
ছিল; আর বর্তমান মন্স্তরের শেষে কিংবা এখনকার কল্লান্তে যে মহাপ্রলয় 
হইবে দে ত দুরেই রহিক্া। গেল! আনবী চার অজ বত্রিশ কোটি বৎসরের ব্রক্ষ- 
দেবের যেদিন এখন চলিতেছে, তাহার পূর্ণ মধ্যাহও এখনো হইল না৷ ০ জর্থা 
সাত মন্বস্তর এখনও অতীত হয় নাই! 

_ জগতের উৎপত্তি ও সংহারের এখন পর্যন্ত “ষে বিচার করা হইসে 
তাহ। বেদান্তের ,উপূর--এবং পরব্রহ্গকে ছাড়িয়া দিলে সাংখ্যশাস্ত্রের তথ" 
জ্ঞানের_-উপর কর! হইয়াছে, মেই কারণে জগৎ্উৎপত্তিক্ররমের এই পরম্পন্বাই 
আমাদের শাস্ত্রকার সর্বদ] প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, 'এবং ওগবছ 
গীতাতেও এই ক্রমই প্রদত্ত হইয়াছে । এই প্রকরণের আরস্ভেই কথিত হই. 
রাছে যে, সৃষ্টির উৎপত্তিক্রুম্র্ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিচারও দেখা যায় ; যেমন শ্রুতি 
শ্থৃতি পুর্রাপের কোন কোন স্থান কথিত আছে যে, প্রথমে ব্রক্মদেব বা হিরপ্য- 
গর্ভ উৎপন্ন হয়েন কিংবা! জল প্রথমে উৎপন্ন: হয় এবং তাহাতে পরমেস্বরের বীজ 
হইতে এক সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই স্মন্ত বিচার গৌগ ও উপলক্ষ- 
পাম্মক বুঝিয়া তাহাদের উপপতি বুঝাইবার প্রসঙ্গ বর্খন আসে তখন ইহাই বল! 
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ধায় যে, হিরণাগর্ত কিংব! ব্রঙ্গদের অর্থে প্রকৃতিই ,বুঝায়। ভগবদগীতাতেও 
*মম যোনির্ঘাহৎ ব্রহ্ম” ( গী, ১৪. ৩) এইকাপ ত্রিগুণাত্রক প্রক্তিকেই ব্রচ্গ বল! 
হইয়াছে, এবং ভগবান ইহাঁও বলিয়াছেন যে, আমার বাজ হটতে এই প্রক্কৃতিতে 
ত্রিগুণের দ্বার! অনেক মুর্তি উৎপন্ন হয় । , অনাত্র এইরূপ বর্গন আছে, বে, বরঙ্মদেব 
হইতে আরস্তে দক্ষাদি সাত মানসপুঞ্র বা সাত মনু উৎপক্ন হইয়া তাহারা পরে 
চরাচর জগৎ নিম্মীণ করিলেন (মভা, আ. ৬৫-৬৭ ); মভা, শাং, ২০৩) মন্ত্র 
১, ৩৪-৬৩ )) এবং ইহার উল্লেখ এবার গীতাতেও কর! হইয়াছে (গী, ১০. *)। 
কিন্ত বেদাস্তগ্রন্থ ইহাই প্রতিপাদদন করে যে, এই সকল বিভিন্ন বর্ণনাতে ব্ক্গ- 
দেবকেই প্রর্কৃতি ধরিলে উপরি-প্রদত্ত তাত্বিক জগছুৎপত্তিক্রমের সহিত মিল 
হুইপ! বায়) এবং এ নিয়ম অন্যত্রও উপযোগী হইতে পারে। উদাহরণ যথা, 
“শৈব ও পাশুপতদর্ণনে শিবকে নিমিত্বকারণ জ্ঞান করিয়। তাহা হইতে কার্ধ্য- 
কারণার্দি পাঁচ পদার্থ উৎপন্ন হয়, এইরূপ মত দেখা যায়; এবং ন'রারণীয় 
ভাগবত ধর্ধে বাসুদেবকে প্রধান মানিয়! বা্ুদেব হইতে প্রথমে সংকর্ষণ (জীব ), 

. সংকর্ষণ হইতে প্রছ্ায় (মন) এবং প্রহ্ান্ন হইতে অনিরুদ্ধ ( অহস্কার ) উৎপন্ন 
হয় এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু বেদাস্তশান্ত্রান্থসারে জীব প্রত্যেকবারই নব 
ন্ব উৎপন্ন হয় না, উহা নিতা ও সনাতন পরমেশ্বরের, নিত্য-_ অতএব অনার্দি-_. 
অংশ? তাই বেদান্তস্থত্রের দ্বিতীয় অধায়ের দ্বিতীয় পাদে (বেনু, ২, ২, ৪২-৪৫) 
ভাগবত্রধর্ম্োক্ত জীবের উৎপর্তিবিষয়ক উপরি-উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া এ মত 
রেদবিরুদ্ধ অতএব তাজ্য, এইরূপ কথিত হইয়াছে । এবং গীতাতে বেদাস্তসু্রেক্স 
এই সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করা হইয়াছে (গী. ১৩. ৪ 7 ১৫, ৭)। সেইরূপ আবার 
স্সাংখ্যবাদী প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কে স্বতন্ত্র তত্ব মানিয়া থাকেন; কিন্তু এই 
»ই্বত অস্বীকার করিয়া প্রক্কৃতি ও পুরুষ এই ছই তন্বনিত্য ও নিপুণ এক 
পরমাত্বারই বিভূতি, ইহাই বেদাস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতেও এই 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ হইয়াছে (গী. ৯ ১০)। কিন্তু এই সম্বন্ধে সবিস্তার বিচার পরবর্থাঁ 
প্রকরণে কর! যাইবে । শ্রথানে ইহাই বক্তব্য যে, ভাগবত ব! নারারণীয় ধন্ে 
বর্ণিত বান্দেবভক্তির ও প্রবৃত্িপর ধর্মের তত্ব ভগবদ্গীতায় মান্য হইলেও 
গীতাতে ভাগবতধর্ম্বের এই কল্পন! স্বীকৃত হর নাই বে, বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ 
বা জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহার পরে গ্রহন ( মন ) এবং প্রহ্যযন় হইতে অনিরুদ্ধ 
(অহঙ্কার ) গ্রাহ্ভূর্তি হয়। সংকর্ধণ, প্র্যয়, বা! অনিরুদ্ধ, ইহাদের নামও গীতার 
কোথাও আনে নাই। পাঞ্চরাত্রে কথিত তাগবতধর্্ম এবং গীতার. ভাগবত 
ধর্শের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ । এই বিষয়ের উল্লেখ এখানে ভানিয়! বুঝিস : 
ক্র হইয়াছে) কারণ “ভ' ভাগবতধর্মম বলা হইয়াছে” এইটুকু হইতে 
কেহ ইহা না বুঝেন যে ব্লগতের উৎপত্তি-ক্রমসম্বন্ধে কিংব৷ জীব-পরমেশ্বর-স্বরূপ 
সম্বন্ধে তাগবতাদি তক্তি-সম্প্রদায়ের মতও গীতার মান্য। এক্ষণে সাংখ্যশান্ত্রোড 



১৯৮ গীতারহ্স্য অথব! কর্দশযোগশাস্ত্র । 

প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছয়েরই বাহিরে ব্যক্ত ও কষয়াক্ষর জগতে মূলের অন্য 
কোন তত্ব আছে কি নাই তাহার বিচার করিব। ইছারই নাম অধ্যাত্থব কিংবা 
বেদাস্ত। | 

ইতি অষ্টম প্রকরণ সমাণড। 

ররর 



নবম প্রকরণ। 
অধ্যাত়্ ॥ 

পরন্তশ্মাত্, তাৰোহন্যোহব্যক্রোৎবাক্তাৎ সনাতনঃ। 
ঘঃ স সর্কোবু তুতেষু নশ্যৎন্থ ন বিনশ্যতি & » 

গীতা, ৮, ২*। 
পূর্ববর্তী ছুই প্রকরণের মর্খীর্থ এই বে, ক্ষেত্রক্ষেত্জ্ঞবিচারে যাহাকে ক্ষেত্র 

হলে তাহারই নাম সাংখ্যশান্ত্রে পুরুষ) সমস্ত ক্ষরাক্ষর ব৷ চরাচর জগতের সংহার 
ও স্থষ্টির ৰিচার করিবার সময়, সাংখ্যমভানুসারে শেষে প্রক্কৃতি ও পুরুষ এই 
ছই-ই শ্বতত্তর ও অনাদি সুলভ থাকিয়। যায়) এঘং আপনার সমস্ত ছুঃখের অত্যন্ত 

নিবৃত্তি করিয়া! মোক্ষলাভ কর্সিতে হইলে, প্রক্কৃতি হইতে আপন ভিন্নতা অর্থাৎ 
কৈবল্য উপলব্ধি করিয়। পুরুষের ব্রিগুণাতীত হওয়া চাই । প্রক্কতি ও পুক্রষের 
সংযোগ হইলে পর প্রকৃতি আপন প্রপঞ্চ পুরুষের সন্ধে কেমন করিয়া! বিস্তার 
করে এই বিষের ক্রম আধুনিক ৃষ্টিশান্ত্বেত্তাগণ সাংখ্যশান্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ 
তিক্প করিয়৷ বলিক্সাছেন? এবং আবধিভৌতিক শান্ত্রসূহের যেমন যেমন উন্নতি 
হইবে, তেমনি তেমনি এই ক্রম বিষয়ে আরও সংশোধন হইতে খাকিবার সন্তাবন! 
আছে। বাই হোক, এক অব্ক্ত প্রক্কাতি হইতেই সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ গুণোৎ- 
কর্ষ অনুসারে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন “হইয়াছে, এই মূল সিদ্ধান্তে কোনই পার্থক্য 
হইতে পারে না.। তথাপি, এই ব্যির :অন্য লান্ত্রে, আমাদের নহে, এইরূপ 
মনে করিয়! বেদাস্ত-কেশরী সেই সম্বন্ধে বিবাদ কল্সিতে বসেন না। তিনি এই 
সমস্ত শাস্ত্রের অগ্রে চলিরা পিগুব্রক্ষাণ্ডেরও মূলে কোন্ শ্রেষ্ঠ তত্ব আছে এবং 
মনুষ্য কেমন করিয়! সেই শ্রেষ্ঠতত্বে মিলিত হইতে পারে অর্থাৎ কেমম করিল 
তজ্জপ হইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার এই রাজ্যের 
মধ্যে অন্য কোন শাস্ত্রের গর্জন চলিতে দেন না। সিংহের সম্মুখে যেরূপ শৃগাল 
চুপ হইয়! যায় সেইরূপ বেদাস্তের সম্মুখে অন্য শান্ত্রসকলও নীরব হুইয়৷ ধায়। 
তাই একজন প্রাচীন স্ুভাঁষিতকার বেদান্তের যখার্থ ব্রন! করিয়াছেন নিন 

তাবৎ গর্জন্তি শান্্রাণি জন্ুক। বিপিনে বখ|। 
ন গর্জতি মহাশক্তিঃ যাবৎ বেদাস্তকেসরী 1 

ক্ষেরক্ষেত্রজের বিচারাস্তে নিশ্পন্ন ভরষ্টা' অর্থাৎ পুরুষ বা আত্ম! এবং ক্ষরাক্ষয 
জগতের বিচারান্তে নিশপরন সত্ব-রজ-তনো গুণমনী অবাক্ত প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং 
জগতের মূলতত্বকে এইরূপ দ্বিধা বলিয়। মানিতেই হ্য়-_এইরূপ সাংখ্য বলেন। 
কিন্ত বেদান্ত আরও অগ্রসর হইয়। এইরূপ বলেন যে, সাংখ্যের পুরুষ নিও ' 
হইলেও অসংখ্য হওয়া প্রযুক্ত ইহা*মানা সংগত নহে যে, এই অসংখ্য পুরুষের 

“সেই (সাংখ্য) অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ ও সনাতন যে অদ্য অব্যক্ত পদার্থ, ধাহা! সমগ্ত 
আরিগন হইজেও নাল গা হা নান, ভাহাই রন গু ৃ 



হও গীতার়হস্য অথব। কর্্মযোগশান্ত্র 

লাত কিসে হয় তাহ! বুঝি! প্রত্যেক পুরুষে সহিত তদনুসারে খ্যবহায় করিবার" 
সার্থা প্রক্কতির আছে। এরূপ মান! অপেক্ষ। সাত্বিক তথজ্ঞানের দুটিতে ইহ! 
স্বীকার করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, এ একীকরণের জ্ঞানক্রিক়ার শেষ 
পর্যন্ত নির্ব্িবাদ প্রয়োগ করা হৌক এৰং প্রকৃতি ও অসংখ্য পুরুষের একই 
পরমতত্তে অবিভক্তরূপে সমাবেশ করা হৌক যাহা “অবিভত্তং বিভক্কেযু* এই 
অনুসারে নিম হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত শ্রেণীলমূছে দেখ যায় এবং খাহার সহাকভাতেই 
সষ্টির অনেক ব্যক্ত পদার্থ এক অব্ক্ত প্রকৃতিতে সমাবেশ' কর! হয় (গী, ১৮, 
২*-২২)। ভিন্নতার অবভাস হওয়া অহস্কারের পরিণাম 7 এবং পুরুষ যদি নিগুণ, 
হয়, তৰে অসংখ্য পুরুষের পৃথক থাকিবার গুণ উহাতে থাকিতে পাতে না কিংব! 
খনিতে হয় যে, বস্তত পুরুষ অসংখা নহে, কেবল প্রকৃতি হইতে উৎপর অহঙ্কার: 
গুপরূপী উপাধির কারণেই উহ্বাতে অসংখ্যত| দেখ! বায়। তা ছাড়া আর এফ 
প্রশ্ন এই উঠে যে, স্বতন্ত্র প্রক্কৃতির সহ্তি দ্বতন্ত্র পুরুষের যে সংযোগ হইয়াছে 
ভাহ! সত্য ব! মিথ্যা? সত্য বলিয়। মানিলে সেই সংবোগ কখনই দুর হইতে 
পারে না, সুতরাং নাংখামতানুসারে আত্মা কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। 
মিথ্যা বলিয়া! যি মান! যায়, তাছা৷ হইলে, পুক্রুষের সংযোগ প্র্রবুক্ত প্রকৃতি, 
পুরুষের সন্ুখে নিজের বাজার সাজাইতে বে বসিয়া যান, সে কথা নির্খল হয়। 
গাভী বেরূপ বাছুরের জন্য ছুধ দেয় সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্যই প্রতি 
কার্ধতৎপর থাকেন, এই দৃষ্টাস্তও খাটে না) কারণ, গরুর পেটেই বাছুর হয় 
বলিরা বাছুরের উপর গরুর সন্তানবাৎসলোর উদ্দাহরণ যেরূপ দেখান যায়, প্রর্কতি 
ও পুরুষ সম্বন্ধে সেরূপ দেখান বায় না (বেস্থ, শাং ভা. ২. ২,৩)। প্রক্কৃতি 
ও পুরুষ সাংখ্যশাস্ত্রাহুসারে মূলেই অত্যন্ত ভিন্ন__একটি জড়, আর একটি সচেতন। 

' জগতের আরস্ত হইতেই এই ছই পদার্থ যদি অত্যত্ত ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হইল, তৃবে 
আবার একের প্রবৃত্তি অন্যটির লাভের জন্য কেন হইবে? ইহাই উহাদের" 
ক্বতীব, ইহা কিছুমাত্র সন্তোষজনক উত্তর নহে। স্বভাবকেই যদি মানিতে হয়, 
তাহ! হুইলে হেকলের জড়াদ্বৈত মন্দই বা কি? মূল প্ররুতির গুগের বৃদ্ধি হইতে 
হইতে সেই প্রকৃতিতে আপনাকে দেখিবার ও আপনার সম্বন্ধে বিচার করিবার 
চৈতন্যণক্তি উৎপর হয়, অর্থাৎ ইহা তাহার স্বভাঁবই, হেকলেরও ইহাই সিদ্ধাস্ত, 
কিন? কিন্ত এইমত স্বীকার না করিয়! সাংখ্যশান্ত্র এই ভেদ করিয়াছেন বেঃ 
'দরষ্টা” পৃথক এবং “দৃশাজগং পৃথক । এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় ধে, যে 
ন্যায়াহ্ুসারে সাংখ্যবাদী এই ভেদ দেখান দেই ন্যায়ের উপবধোগ করত আর ও আগ্রে. 
চলিব না কেন? বাহ্ জগৎ তন্নতন্ন রুরিয়! পরীক্ষা! করিলেও এবং চক্ষুর ন্গাদুর 
মধ্যে অনুক অমুক গুণধর আছে নির্ধারণ করিলেও, এই সকল বিষয়ের জ্ঞাত! বা 
“ষ্টা তিন রহিয়াই যায়। প্রষ্ট' পুরুষ “দৃশ্য জগৎ হইতে 'ভির, ইহা বিষ্টার 
কগ্সিবার কোন সাধন বা উপায় কি নাই? এবং ইহা জাদিবার কোর্ন মার্শ 'আঁছে 



অধ্যাত্ব ৷ ২৭১ . 

কি দাই বে, এই দশা জগতের প্রক্কত স্বরূপ, আমাদের ইন্ত্িয়ের স্বারা আমরা 
বেকূপ দেখি তাহাই ঠিক কিংবা তাহা! হইতে ভিন্ন? সাংখ্যবাদদী বলেন যে, এই 
প্রশ্নের মীমাংসা ওয়! অসস্তব বলিয়। প্রক্কৃতি ও পুরুষ এই ছুই তত্ব মূলেই ভির ও 
স্বতন্ত্র এইরূপ ধবিয়। লইতে হয়। নিছক আধিতৌতি ক শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে, 
বিচার করিলেও সাংখ্যের উক্ত মত অসঙ্গত বলিতে পার৷ যায় না। কারণ) 
জগতের মনা পদার্থ যেরূপ আমাদের ইন্জ্রিয়ের গোচর হইলে আমর! তাহাদেন 
খুপধর্মের পরীক্ষা করিয়া থাকি, সেইরূপ, এই দ্র” পুরুষ যাহাকে বেদাস্ত 
'জাত্মাঃ বণেন সেই ভ্রষ্টার অর্থাৎ আপনারই ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন-ভিন্নরূপে কখনও 
গোচর হইতে পারে না। এবং ষে পদার্থ এইরূপ ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে ন! 
অর্ধাং ইন্রিক্াতাত, মানবী ইন্দরিয়ের দ্বার তাহার পরীক্ষা কি প্রকারে সম্ভব? 
ভগবান তগববগীতাতেও এ আম্মার এই প্রকার বর্ণনা" করিয়াছেন -- 

নৈনং ছিন্বস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ৃ ন চৈনং ক্লেদয়ন্তাপে। ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ (গী- ২. ২৩) 
র্থাৎ আত্ম! এরূপ পদার্থ নহে যে জগতের অন্য পদার্থের ন্যান্থ আমরা তাহার 
উপর উষ্ণ জল প্রভৃতি তরল পদার্থ ঢালিয়া দিলে তাহা দ্রব হইবে, কিংবা 
প্রয়োগণালার তীক্ষ শস্ত্রের বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার আস্তরিকস্বরূপ দেখিয়। 
'লইব, অথবঝ! অগ্নির উপর রাখিলে তাহ৷ ধোয়া হইয়া যাইবে কিংব৷ বাতাসে তাহা 
গুরাইয়! যাইবে! সারকথা, জাগতিক পদার্থের পরীক্ষা করিবার, আধিভৌতিক, 
'শান্ত্রবেত্তাদিগের যে কোন উপান্র আছে সে সমস্ত এস্কলে নিক্ষল হইয়! যায়। তখন 
সহজেই প্রশ্ন উঠে যে, তবে মাস্তার পরীক্ষ। হইবে কি প্রকারে ? প্রশ্নটা কঠিন 
বলিয়৷ মনে হয় সত্য) কিন্তু একটু বিচার করিয়া! দেখিলে ইহার মধ্যে কিছুই 
'কঠিন নাই। সাংখ্যবাদীগণও 'পুরুষকে' নি“৭ ও স্বতন্ত্র কিরূপে স্থির করিলেন ? 
আর্পন অন্তঃকরণের অনুভূতি হইতেই কি নহে? তবে এই রীতিই প্রকৃতি ও 
পুরুবের স্বরূপ নির্ণয়ে কেনু প্রয়োগ করা যাইবে না? আধিভৌতিক শান্তর 
“বিষয় ইন্জিগগোচর ইয়া থাকে; এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিষয় ইন্জিকাতীত অর্থাৎ 
-নিছক্ ম্বলখেদ্য. অথবা আপনিই আপনাকে জানিবার যোগ্য । কেহ ষদি-এইরপ 
বলেন যে, “আত্মা” যদি ব্বসম্ষেদ্য হয় তবে প্রত্যেক মন্থুষ্যের প বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান 
হইবে তাহাই হইতে দাও; তবে অধ্যাত্মশান্ত্রের প্রয়োজন কি?” হাঁ, প্রত্যেক 
'মহুষ্যের মন কিংবা! অস্ত:করণ যদি ঈমান শুদ্ধ হয়, তবে এই প্রশ্ন যোগ্য প্রশ্ন 
'হুইবে। কিন্ত যখন সকল লোকের মনের শুদ্ধি ও ধৃৃক্তি এক প্রকার নহে বলিয়।! 
আমর! জানি, তখন ধীহাদের.মন অত্যন্ত গুদ্ধ, পবিত্র ও বিশাল, তাহাদেরই 

_ গপ্রতীষ্ি এই বিষয়ে আমাদের প্রমাণ বলিয়া! মানিতে হইবে । অনর্থক "আমার 
'এইরপ মনে হয়” কিংবা! “তোমার এইরূপ মনে হর” বলিয়! বাদবিতও। বাড়াইয়া 
'কোনমাড দাই-। ;যুক্কিবাদ .ছাড়িগ্। দেও, বেঘান্তপান্্র সে কথা একেবারেই 



২০২ গীতারহস্য অথবা! কর্মযোগশান্ত্র । 

বলে না। বেদাস্তশান্ত্র ইহাই বলে যে, অধ্যাত্বশান্ত্রের বিষয় শ্বসন্থেদ্য- অর্থাৎ 
রে আধিভৌতিক যুক্তির দ্বার! নির্ণাত হইবার নহে বলিক্পা ষে সকল যুঁজি 
অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র ও বিশাল মন-বিশিষ্ট মহাত্মাদিগের এই বিষয়ে অপরোক্ষ 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভবের বিরুদ্ধে না যায় সেই সকল বুক্তিই গ্রাহ্য হইতে পারে। 
আধিভৌতিক শাস্ত্রে যেরূপ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ অনুভব ত্যাজ্য বলিয়া মান! 
হয়ঃ সেইরপ বেদান্তশান্ত্রে যুক্তি অপেক্ষা উক্ত স্বানুতৃতির অর্থাৎ আত্মপ্রতীতির 
প্রামাণিকত। অধিক বলিন্স। বিবেচিত হয় । যে যুক্তি এই অনুভূতির অনুকূল 
তাহাই বেদাস্তীদিগের মান্য । শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য আপন বেদাস্তস্তত্রের ভাষ্যে এই 
সিদ্ধান্তই দিয়াছেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলনকারীদিগের ইহা! সর্বদা! মনে রাখ 
.আবশ্যক-- 

অচিস্ত্যাঃ'খলু যে ভাব! ন তাংস্তর্কেণ সাধয়েৎ। 
প্রক্কৃতিভ্যঃ পরং যত্ত, তদচিস্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ 

ইনজিয়াতীত হওয়! প্রযুক্ত যে পদার্থের চিন্তা কর! অসাধ্য তাহার নির্ণয় কেবল 
তর্কের দ্বারা কিংব! অন্মানের দ্বার করিবে না? সমস্ত জগতের মূল প্রককতিরও 
বাহিরে যে পদার্থ তাহা এইরূপ অচিস্তনীর*__এই একটা পুরাতন শ্লোক মহা- 
ভারতের মধ্যে ( মা. ভীম্ব, ৫. ১২) পাওয়া ধায় এবং “সাধে হহার বদলে 
'যোজয়েং এইরূপ পাঠভেদে বেদান্তহ্ত্রসন্বন্বীয় শ্রশক্করাচার্যের ভাষ্যেতেও 
গৃহীত হইয়াছে (বেস্থ, শীং ভা. ২. ১.২৭)। মু্ক ও কঠোপনিষদেও আত্ম- 
জ্ঞান শুধু তর্কের দ্বার! প্রাপ্ত হওর! যায় না, ইহা! কথিত হুইক্সাছে (মুং, ৩.২* ৩) 
কঠ ২, ৮,৯ ও ২২)। অধ্যাত্মশান্ত্রে উপনিষণ্ গ্রস্থার্দির বিশেষ মাহাত্ম্যের কার- 
পও ইহাই । মনকে কি করিয়া একাগ্র করিবে, সে বিষয়ে প্রাচীনকালে ভারত- 
বর্ষে অনেক আলোচন। হুইয়! পরিশেষে এই বিষয়ে ( পাতঞ্রল ) যোগশান্ত্র নামক' 
এক স্বতন্ত্র শান্ত্রই রচিত হইয়াছে । যেসকল বড় বড় খাষি এই শাস্ত্রে নিপুণ 

' ছিলেন, এবং স্বভাবতই ধাহাদের মন পবিত্র ও বিশ।ল ছিল, সেই সকল মহাত্বাগণ 
মনকে অন্তমু্খ করিয়৷ আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে অনুভূতি পাইয়াছিলেন, কিংবা 
সেই সম্বন্ধে তাহাদের শুন্ধ'ও শান্ত বুদ্ধির যে স্কুরণ হইয়াছিল তাহাই উপনিষদ- 
গ্রন্থে কথিত হুহয়াছে। তাই, যেকোন অধ্যাত্মতত্বের নির্ণকরণে এই শ্রুতি- 
্রস্থসমূছে কথিত অনুভূতির শরণ গ্রহণ ভিন্ন আমাদের অন্য পন্থা নাই (কৃঠ. 
৪. ১)) মনুষ্য কেবল স্বীক্ন তীক্ষবুদ্ধির' দ্বারা এই আত্মগ্রতীতির পোষক ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারের যুক্তি দেখাইতে পারে) কিন্তু তন্নিবন্ধন সূল প্রতীতির প্রামাণ্য 

' এতটুকুও ন্নাধিক হইতে পারে না। ভগবদ্গীতা স্থৃতিগ্রস্থের অন্তর্গত সত্য ; 
কিন্ত এই বিষরে তাহা যোগ্যতা৷ উপনিষদের 'সমানই যে স্বীকৃত হয় ইহা প্রথম 
প্রকরণের আরস্তেই বলিয়াছি। অতএব' গীত৷ ও উপনিষদে প্রর্কাতির অতীত 
লই অচিস্ত্য পদার্থ সম্বন্ধে কি কি সিদ্ধান্ত কর৷' হৃইয়াছে এই প্রকরণে শেষদিকে 
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কেবল তাহাই উক্ত হইয়াছে; এবং উহাদের কারণের অর্থাৎ শাঙ্রীতিতে 
উহাদের উপপত্তিক্ন বিচার পরে কর! হইয়াছে । 

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখাঙ্দিগের এই বত ভগবদ্গীভার মান্য নহে। গীতাস্ত- 
তূ্ত অধান্মন্তানের এবং বেদাস্তশাস্ত্রেরও প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই ছুয়েরই অতীত এক সর্বব্যাপী, অব্যক্ত ও অমৃত তত্ব চরাচর জগতের নুলে 
আছে। সাংখ্যদিগের প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও ব্রিগুণাতক অর্থাৎ সগডুগ। কিন্ত 
বাহ! সগুণ তাহা নশ্বর বলিয়া, এই সগুণ ও অব্যক্ত প্ররৃতিরও নাশ হইলে পর 
শেষে যে কোন অব্যক্ত অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সমস্ত জগতের মধ্যে সত্য ও 
নিতা তব, প্রককৃতিপুরুষ বিচার করিবার সময় এই প্র করণের আরস্তে প্রদত্ত 
ভগবদৃগীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকে ইহা কথিত হইয়াছে। আরে! 
পরে ১৫ম অধ্যায়ে (গী' ১৫. ১৭) ক্ষর ও অক্ষর-_ব্যক্ত ও অব্যক্ত--সাংখ্য- 
মহান বলিবার পর উক্ত হুইক়্াছে £-- 

উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাস্েতাদাহৃতঃ। 
| ফো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ভ্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ 

অর্থাৎ এই ছুই হুইতে ভিন্ন ষে পুরুষ তিনিই উত্তম পুরুষ, পরমাত্মসংজ্ঞক, অবার় 
ও সর্বশক্তিমান, এবং তিনিই ভ্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়৷ তাহাদের সংরক্ষণ করেন। 

" এই পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই হছুয়েরই অতীত হওয়ায় 
* তাহার যথার্থ সংজ্ঞ। পপুরুষোত্তম+ হইয়াছে (গী, ১৫. ৮)। মহাভারতেও ভৃগু 
খাষি ভরঘ্বাজকে “পরমাত্মা” ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন--- 

আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাককতৈগড গৈঃ। 
তৈরেব তু বিনিন্ুক্তঃ পরমাত্েত্যুদাহৃত; ॥ 

অর্থাৎ “আত্ম! যখন প্রক্কৃতিতে ব৷ দেহের মধ্যে বন্ধ থাকে, তখন তাহাকে ক্ষেত্র 
( ভীবাত্ম। ) বলে) তাহাই প্রাকৃত অর্থাৎ প্ররুতি বা দেহের গুণ হইতে মুক্ত 
চে তাহার “পরমাআ+ এই সংজ্ঞ। হয় ( মভা. শাং, ১৮৭, ২৪)। “প্রমান্মা”্র 
উক্ত ছুই ব্যাখ্যা ভিন্ন মনে হওয়! সম্ভব, কিন্তু বস্তুতঃ তাহ! ভিন্ন নহে। ক্ষরাক্ষর 
জগৎ ও জীব (অথব৷ সাংখ্যশাস্্রান্থসারে. অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ ) এই চুয়েরই 
অতীত একই পরমাত্মা আছেন এই কারণেও বল! বায় ষে তিনি ক্ষরাক্ষরের 
অতীত, আবার কখনও বল! যায় যে তিনি জীব বা জীবাত্মার ( পুরুষের ) 
অতীত-_এইরূপে এক পরমায্মারই এই ছুইটি লক্ষণ কিংবা ব্যাখ্যা করা হইলেও 
ৰস্তত কোন ভিন্নতা হয় না। এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়। কালিদাসও কুমারসম্ভৰে 
পরমেশ্বরের বর্গনা করিয়াছেন বে, ৫পুরুষের লাভের জন্য সচেষ্ট প্রতিও তুমিই, 
এবং নিজে উদাসীন থাকি! সেই প্রক্কতির ভরা পুক্রষও.তুমিই” ( কুমা* ২. ১৩)। 
সেইরূপ. আবার গীতাতেও ভগবান বলিতেছেন "মম যোবির্শহদ্ত্রক্গ”-_-এই 
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প্রকৃতি আমার যোনি বা আমার এক. স্বরূপ (১৪. ৩) এবং জীব বা আত্াও 
আনারই অংশ (১৫. ৭)। ৭ম অধায়েও ভগবান বলিতেছেন যে . ' 

তৃমিরাপোহনলে! বাযুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয্ং মে ভিন্ন প্রকতিরষ্রধা ॥ 

অর্থাৎ *পৃর্থী, জল, অক্ষ, বান, আকাশ. মন. বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকা- 
€রর মামার প্রকৃতি; ইহ। বাতীত ( অপরেয়মিতস্তবন্যাং ) সমস্ত জগৎ যাহ! 
ধারণ করিয়। আছে সেই জীবও আমার অপর প্রকৃতি (গী" ৭. ৪.৫) মহাঁ 
ভারতের শান্তিপর্ধের অনেক স্থানে সাংখ্যের পচিশ তব্বের বিচার করা হইয়াছে; 
কিন্ত সেখানে ইহাও বল! হইয়াছে যে, এই পঁচিশ তত্বের অতীত ফড়বিংশতষ . 
এক পরম তত্ব আছে, ধীহাকে জানিতে না পারিলে মন্থুষ্য “বুদ্ধ” হয় না (শাং, 
৩০৮)। আমার নিপ্জন গ্রানেন্দিয়ের দ্বার! জাগতিক পদার্ধের যে জ্ঞান হয় 
তাহাই আমাদের সমস্ত জগৎ; তাই প্রকৃতি বা জগতকেই কখন কখন “জ্ঞান 
এই নাম দেওয়৷ হয় এবং এই দৃষ্টিতে 'পুরুষ' জ্ঞাত! বলিয়! উক্ত হয় ( শাং. ৩-৬, 
৩৫-৪১)। কিন্ত প্রকৃত *জ্ঞে্ ধিনি (গী. ১৩. ১২) তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই ছুয়েরই, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়েরই অতীত হওয়ায় গীতায় তাহাকেই 
“পরমপুরুষ বল! হইয়াছে । ত্রিলোক বাপ্ত করিয়৷ তাহার ধারক্রিতা এই যে 
পরম ব৷ পর-পুরুষ, তাহাকে জানো, তিনি এক, অব্যক্ত, নিত্য, ও অক্ষর, এ. 
কথা শুধু ভগবদ্গীতা নহে, বেদাস্তশান্ত্রের সকল গ্রস্থই উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন। 
“অক্ষর” ও “অবাক্ত* এই ছুই বিশেষণ ব৷ শব সাংখ্যশান্ত্রে প্রকুতির উদ্দেশে 
প্রযুক্ত হইয়া! থাকে; কারণ, জগতের প্রকৃতি অপেক্ষা হুস্মতর অন্য কোন মূল 
কারণ নাই, ইহাই সাংখ্যদিগের দিদ্ধান্ত (সাং. কা. ৬১)। কিন্ত 
দেখিলে, পরব্রহ্মই এক অ-ক্ষর হুন অর্মাৎ তাহার কখন নাশ হয় না) তিনিই 
অবাক্ত অর্থাৎ ইন্ত্রিয়ের অগোচর ; অতএব গীতায় 'অক্ষর” ও “অব্যক্ত? এই ছুই 
শষই প্রককতির অভীত পররহ্ধের স্বরূপ দেখাইবার জন্যও প্রযুক্ত হইয়। থাকে, 
এই বিষয় পাঠকের সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক (গীঁ, ৮. ২৯) ১১. ৩৭ ) ১৫. 
১৬১ ১৭)। বেদাস্তের এই প্রকার দৃষ্টি স্বীকার করিলে, প্রতি অব্যক্ত 

' হইলেও তাহাকে “অক্ষর” বলা ষে ঠিক নহে, এ কথা সত্য । জগছুৎপতি- 
ক্রমসন্বন্ধে সাংখ্যশান্ত্রের সিদ্ধান্ত সাংখ্যদিগের নিশ্চিত পরিভাষাতে,কোন অদল- 
বদল ন! করিরা তাহাদের শবেই গীতাতে ক্ষরাক্ষর কিংব! বাক্তাব্যক্ত জগতের 
বর্ণনা কর! হইয়াছে; কিন্তু মনে রেখো যে, এই বর্ণণ হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের 

' অতীত এই তৃতীয় উত্তম পুরুষের সর্বরশক্তিত্বে কোন বাধা আনে না। সেইজন্য 
গীতারও মান্য, তাই, ভগব্দ্গীতাতে পরব্রক্ষের স্বরূপ বলিবার যেখানে প্রসঙ্গ 

. আসিম্বাছে, সেখানে সাংখ্য ও বেদাস্তের মতান্তরবিষয়ক সন্দেহ মিটাইবার জনয, 
(সাংখ্য ) অব্যক্েরও অতীত 'অব্যক্ধ, এবং (সাংখ্য) অক্ষরেরও "ভীত ব্সক্ষর 
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এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করা আবশাক হইয়াছে । উদাহরণ বথ-সএই 'প্রকরণের 
আরস্তে প্রদত্ত শ্লোক দেখ। সারকথা, গীতা পড়িবার সময় সর্বদাই মনে রাখা 
আবশ্বক যে, 'অবা ক” এবং “অক্ষর+ একট ছুই শবই কখন সাংখাদিগের প্রকতির 
উদ্দেশে, এবং কখন বেদান্তের পরব্রহ্ষের উদ্দেশে_ অর্থাৎ ছুই বি্ভিরপ্রকারে 
গীতার প্রযুক্ত হুটয়াছে। সাংখাদিগের অবাক্ত প্রকৃতিরও অতীত অপর অব্য: 
ক্তঈ, বেদাশ্যের মতে জগতের মূল । জগতের মূলতত্ব সম্বন্ধে সাংখা ও বেদাস্তের 
মধো ইভাই উপরি-উক্ত পার্থকা। এই পার্থকা হইতে অধ্যাস্বশান্ত্রোক্ত- মোক্ষের 
স্বরূপ এবং সাংখাদিগের মোক্ষম্বরূপে কিরূপ পার্থক্য হইয়াছে তাহ! পরে বলব 
ঘাইবে। 

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখাদের এই দ্বৈতকে ন! মানিয়া, বখন ইহা! স্বীকার কর! 
হুইয়াছে যে, এই জগতের মূলে পরমেশ্বররূপী অথবা পুরুযোত্তমরূপী এক তৃতীয় 
নিতা তত্ব আছে এবং প্রক্কৃতি ও পুরুষ উভরই তাহার বিভূতি, তখন সহজেই 
গ্রই প্রশ্ন আসে যে. এই তৃতীয় মূলভূত তত্বের স্বরূপ কি, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই দুয়ের সহিত উন্ভার কি সম্বন্ধ? প্রতি, পুরুষ ও পরমেশ্বর এই ত্রশ্নীকে 
অধ্যাত্মশাস্ত্ে, যথাক্রমে জগৎ, জীব ও পরব্রহ্ধ বল! হয়; এবং এই তিন বস্তরই 
স্বরূপ ও উহাদের পরম্পরসন্বন্ধ নির্যয় করাই বেদাস্তশাস্ত্রের মুখ্য কার্য; উপ- 
নিষদেও ইহারই আলোচন! করা হইয়াছে । কিত্ত এই বিষয়ে সমন্ত বেদাস্তের 
,মতের কা নাই । কেহ কেহ মনে করেন যে, এই তিন পদার্থ মূলে একই ১ এব? 
কেহ ব! মনে করেন যে, জীব ও জগৎ পরমেশ্বর হঈতে আদিতেই অল্প বা অত্যন্ত 
ভিন্ন । ইহ! হইতেই ব্দাস্টীরদিগের অদ্বৈতী, বিশিষ্টাদ্বৈতী ও দ্বৈতী এইরূপ তেঈ 
ভইয়াছে। জীব ও জগতের সমক বাবহথার পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলিতেছে এই 
সিদ্ধান্ত সকলেরই সমান গ্রাহ্য । কিন্তু কতক লোক বলেন যে, জীব, জগত 
ও পরব্রহ্ম এই তিন বস্তর মূলম্বরপ আকাশের ন্যায় এক ও অখণ্ড; আবার 
অনা, বেদাস্তী বলেন যে, জড় ও চৈতন্য এক হইতে পারেনা বলিয়া, 
ধাড়িমের ফলের অনেক দানা থাকিলেও তাহার ফলের একত্ব যেমন লোপ পান 
না, তেমনি জীব ও জগৎ পরমেশ্বরের মধো ওতপ্রোত থাকিলেও উহা পরমেশ্বর 
কইতে মূলেতে তিন্ন এবং তিনই “এক” বলিন্না যখন উপনিষদ বর্ণিত হয় তখন 
তাহার অর্থে '্বাড়িমের ফলের ন্যায় এক” এইরূপ বুঝিতে হইবে । জীবেনর 
গ্বপ সম্বন্ধে খন এই মতাস্তর উপস্থিত হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রতিক 
টাকাঁকার নিজ নিজ মতাহুসারে উপনিষদসমূহের এবং গীতারও শবধসকলের 
টানিয়া বুনিয়া অর্থ বাহির করিতে লাগিলেন ৷ তাহার পরিণামে গীতার প্রকৃত 
শ্বরূপ-_-উহার গ্রতিপাদ্য সত্য-_কম্ধমষোগ বিষয় তো একপাশে থাকিয়া গেল 
এবং অনেক সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের মতে গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য দিয় 
ইতাই”হইয়! ঈাড়াইয়াছে যে, গীতা! বেঙান্তের ক্ৈতষতের বা অক্বৈতমদ্ধের ! 
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হৌক; এই সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার পুর্বে ইহাই দেখিতে হইবে যে, জগৎ 
(প্রঃতি) জীব, (আত্মা কিংবা! পুরুষ ), এবং পররব্রঙ্ম পরমাত্মা কিংবা, 
পুরুযোত্তম ) ইহাদের পরম্পর সম্বন্ধবিষয়ে শ্বয়ং ভগবান গ্রীকষণ গীতায় কি বলি- 
প্লাছেন। এই বিষয়ে গীত! ও উপনিষদ উভয়েরই যে একই মত এবং গীতার 
সমস্ত বিচার উপনিষদে যে প্রথমেই আসিয়াছে, পরবন্তী বিচার হইতে পাঠক- 
দিগের তাহা উপলব্ধি হইবে । 
প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েরই অতীত যে পুরুযোত্তম পর-পুরুষ, পরমাত্ম! ব! 

পরব্রঙ্গ, তীহার বর্ণনা করিবার সময় ভগবদ্গীতায় প্রথমে তাহার ব্যক্ত ও 
অব্যক্ত (দৃষ্টির গোচর ও দৃষ্টির অগোচর ) এই ছুই স্বরূপ কথিত হইয়াছে। 
তন্মধো ব্যক্ত স্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়. গোচর রূপ যে সগুণই হইবে, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। বাকী রহিল অব্যক্ত । এই অব্যক্ত রূপ ইন্্রিয়ের অগোচর হইলেও উহা! 
যে নিগুপই হইবে, তাহা বল। যাইতে পারে না' কারণ, আমাদের দৃষ্টিগোচর 
না হইলেও, তাহার মধ্যে সকল গুণই সুক্্র্ূপে থাকিতে পারে । তাই, অব্য- 
ক্তেরও সগুণ, সগুণ-নিগুণ ও নিগুণ এই তিন ভেদ কর] হইয়াছে। “গুণ 
শব্দে শুধু মনুষ্যের বহিরিক্ড্িয় সমূহের দ্বার! নহে, মনের দ্বারাও যে সকল গুণের 

জ্ঞান হয়, সেই সমপ্ত গুণই এই স্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে । পরমেশ্বরের মূর্তিমান 
অবতার ভগবান শ্রীকঙচ ন্বয়ং সাক্ষাৎ অর্জুনের সন্মুথে দণ্ডারমান হইয়া উপ-. 
দেশ করিতেছিলেন, তাই গীতার স্থানে স্থানে তিনি আপনার সম্বন্ধে প্রথম পুরু- 
ষের নির্দেশ এই প্রকার করিয়া ছিলেন-_যথ!, প্প্রকৃতি আমার স্বরূপ” (৯.৮) 
“জীব আমার অংশ" (১৫৭) “সমস্ত ভূতের অস্তরাত্মা আমি”  ১**২০) 
“জগতে যে যে শ্রীমান্ কিংব! বিভূতিমান মূর্তি ' আছে সে সমস্ত আমার অংশ 
হুইতে হুইন্নাছে* (৪০ ৪১), “আমার পরে মন রাখিয়া! আমার ভক্ত হও? 
(৯. ৩৪), “তবে তুমি আমারই সহিত মিলিত হইবে, তুমি আমার প্রিক্ ভক্ত 
বলিয়া তোমাকে আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া ৰলিতেছি” (১৮, ৬৫ )। এবং যখন 
নিজের বিশ্বরূপ দেখাইয়া! অজ্জুনকে ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইলেন যে, সমস্ত 
চরাচর জগৎ আপন ব্যক্ত স্বরূপেই ওতপ্রোত 'হুইয়! আছে, তখন ভগবান তাহাকে 
এই উপদেশ করিলেন যে, অব্যক্ত রূপ অপেক্ষ! ব্যক্তরূপের উপাসনা কর! 
অধিক সহজ ; তাই তুমি আমার উপরই তোমার ভক্তি স্থাপন কর (গী. ১২.৮) 
আমিই ব্রদ্দের, অব্যয় মোক্ষের, শাশ্বত ধর্দের ও নিত্য স্থখের মুল-স্থান ( গী. 
১৪, ২৭)। ইহা! দ্বার! জবান যার যে, আরম্ভ হইতে শেষ পথ্যস্ত গীতার অধি- 
কাংশ স্থলেই ভগবানের ব্যক্ত শ্বরূপই মুখ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 

এইটুকু হইতেই নিছক ভক্তিমানী পণ্ডিত ও টীকাকারগণ এই মত প্রকাশ 
করিদ্নাছ্েন বে, গীতাতে পরমেশ্বরের ব্যক্ত বূপই অস্তিম সাধ্য বলিয়া! স্বীকৃত হুই- 
যাছে ? কিস্তু“তাহ। সত্য বলিয়া, মানিতে, পারা যার না। কারণ, উপরি-উদ্ধ 'বর্ণনার 
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সঙ্গেই ভগবাম স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমার ব্যক্ত স্বরূপ মায়িক, এবং তাহার 
অতীত (পর) অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের অগোচর স্বরূপই আমার সত্য শ্বরূপ। 

উদাহরণ বথ! সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন__ 
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যপ্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মনুতমম্ ॥ ( গী" ৭২৪) 

অর্থাং_.*আঁমি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের অগোচর হইলেও অজ্ঞান লোক 
আমাকে ব্যক্ত মনে করে, এবং ব্যক্তের অতীত আমার শ্রেষ্ঠ ও অব্যন্ন স্বরূপ 
তাহার। জানে না”) এবং হন্থার পরবর্তী শ্লোকে (৭" ২৫), ভগবান বলিতে- 
ছেন যে, “আমি আমার যোগমায়ার দ্বার৷ আচ্ছাদিত থাকায় মূর্খ লোক আমাকে 
জানে না।” আবার চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি আপন ব্যন্তু ম্বরূপের উপপত্তি এই 
প্রকার বলিয়াছেন__“লামি জন্মবিরহিত ও অব্যয় হইলেও আপন প্রকতিতে 
অধিষ্ঠিত ধাকিয়া আমি নি মায়ার দ্বার। (স্বাত্মমায়য়া) জন্মগ্রহণ করি অর্থাৎ ব্যক্ত 
হইয়। থাকি” (৪.৬)। এবং পরে সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন-_-"এই ব্রিগুণাত্মক 
গ্রক্কতি আমার দৈবী মায় ; এই মায়াকে যে কাটাইয়া উঠে সে-ই আমাকে প্রাপ্ত 
হয়, এবং সেই মায়ার দ্বারা যাহার জ্ঞান নঃ হয় সেই মুঢ় নরাধম আমার সহিত 
মিলিত হইতে পারে না” (৭৭ ১৫)। শেষে আঠাবে। অধায়ে (১৮, ৬১) ভগবান 

' উপদেশ করি্য়াছেন--“হে অজ্জুন ! সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে জীবরূপে পরমাত্মাই বাস 
করেন, এবং তিনি আপন মায়ার দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্রের ন্যায় ঘুরাইয়। 
থাকেন।” অজ্জুনকে ভগবান যেবিশ্বরূপ দেখাইরাছেন তাহাই ভগবান নারদকেও 
দেখাইয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতের শাস্তিপর্বাস্তগগত নারাক্গণী প্রকরণে কাথত 
হইয়াছে (শাং, ৩৩৯ )) এবং নারাক্মণীন্ন কিংব৷ ভাগবত ধন্মই গীতার প্রতিপাদ্য 
ইহা আমি প্রথম প্রকরণেই দেখাইয়াছি। 'নারদকে এইরূপ সহস্র চক্ষুর, রঙ্গের 
এবং অন্য দৃশ্য গুণের বিশ্বরূপ দেখাইবার পর ভগবান বলিয়াছেন 

মায় হ্যেষা,ময়! স্থষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ । 
সর্বতভৃতগুণৈরুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হপি ॥ 

“তুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ তাহা আমার উৎপাদিত মায়া ) ইহ! হইতে তুমি 
এরূপ বুঝিও ন! যে, সমস্ত ভূতের গুণের দ্বারা আমি যুক্ত ।” আবার ইহা৷ বলিয়া” 
ছেন ধে, “আমার প্রকৃত স্বরূপ সর্বব্যাপী, অব্যক্ত ও নিত্য এবং তাহা সিদ্ধ- 
পুরুষেরা! জানেন,” (শাং, ৩৩৯. ৪৪, ৪৮)। এইজন্য. বলিতে হয় যে, গীতা 
বর্ণিত অজ্ছনকে ভগবানের প্রদর্শিত বিশ্বরূপও মায়িকই ছিল। সারকথ|, উপা- 
সনার নিমিত্ত ভগবান গীতায় ব্যক্ত শ্বরূপের প্রশংসা করিলেও পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ- 
স্বরূপ অবাক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোটর ; এবং দেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ওয়াই 
তাহার মায়া ॥ এবং এই মায়া কাটাইয়া শেষে পরসাত্বার . শুদ্ধ ও অব্যক্ত 
স্বরূপের জান না হইলে মন্য্যের মোক্ষলাত হয় না, ইহু|ই.বে গ্রীতার সিদ্ধান্ত, 



২০৮ গীঁতারহস্য অথবা কণ্মীযোগপান্ত্। 
ভাহা উপরি-উক্ত বিচার হইতে নিঃসনেহ দেখ! বাক্স । মায়া জিনিসটা কি' 
'স্তাহার অধিক বিচার পরে করিব। উপরে প্রদত্ত বচনান্দি হইতে এইটুকু স্পষ্ট 
হইতেছে যে, এই মাগ্াবাদ শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য নূতন বাহির করেন লাই, তাহার পূর্বের 
তাহা ভগব্দপীতার, মহাভারতে এবং ভাগবত ধর্দেতেও গ্রাহ্য বলিয়৷ স্বীকৃত 
হইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও জগতের উৎপত্তি এইরূপ প্রদত্ত হহয়াছে। 
*মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্সাক্লিনং তু মহেশ্বরং* ( শ্বেতা, ৪, ১০) অর্থাৎ মায়াই 
€সাংখ্যের ) প্রকৃতি, এবং পরমেশ্বর সেই মায়ার অধিপতি ; তিনিই আপন মায়া 
বার বিশ্ব নিশ্দাণ করেন । 

_ পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠন্বরূপ ব্যক্ত নহে, অবাক্ত,_ইহা এখন স্পষ্ট হইলেও, এই 
শ্রেঠ অবাক্তপ্বরূপ সগুণ ব! নিগুণ ইহারও এইখানে কিছু বিচার কর! আবশ্যক$, 
কারণ, যখন সগুণ অৰ্যক্তের আমার সম্মুথে এই এক উদাহরণ আছে যে, সাংখ্য- 
শান্ত্রের প্রকৃতি অবাক্ত অর্থাৎ ইন্ত্রিয়ের অগোচর হইলেও সগ্ডণ 'অর্থাৎ সত্বরজ- 
স্তমোগুণময়ী, তখন কাহারও কাহারও মতে পরমেশ্বরের অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ ্বরূপও 
এ প্রকার সগ্ডণ বলিম্বা মানিতে হয় । আপন মায়ার হারাই হোকনা কেন ? কিন্ত 
যখন এ অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত জগৎ নিশ্বাণ করেন ( গী-৯. ৮) এবং সকলের 
হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের দঘারাই সমস্ত ব্যাপার করাইয়া থাকেন ( ১৮, ৬১), যখন 
তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্ত। ও প্রভু (৯. ২৪), যখন প্রাণীদিগের স্থখ-ছুঃখাদি সমস্ত ' 
ভাব” তীহা হইতে উৎপন্ন হয় (১০. ৫), এবং যখন প্রাণীগপের হৃদয়ে শ্রদ্ধা 
উৎপাদনকারীও তিনিই এবং «লভতে চ ততঃ কামান্ মট্েব বিহিতান্ হি তান্» 
(৭. ২২)--প্রাণীদিগের বাদনার ফলদাতাও তিনিই ) তখন তো. এই' কথাই 
সিদ্ধ হইছে যে, তিনি মব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও দয়া, কর্তৃত্ব 
প্রভৃতি গুণের দ্বার! যুক্ত সুতরাং “সগুণ। কিন্তু উল্টাপক্ষে ভগবান এইরূপও 
বলিতেছেন যে “ন মাং কন্দাণি লিম্পস্তি”__কর্ম অর্থাৎ গুপণও আমাকে কখন 
স্পর্ণ করিতে পারে না (৪. ১৪); প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হইয়! 
মুর্খলোক আত্মাকেই কর্তা বলিয়৷ মনে করে (৩. ২৭7 ১৪. ১৯) কিংবা এই 
ব্যয় ও অকর্তা পরমেশ্বরই প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে জীবরূপে থাকা! প্রযুক্ত (১৩৩১), 
প্রাণিশাত্রের কর্তৃত্ব ও কম্ম এই হই হইতেই বস্তত তিনি অলিপ্ত হইলেও অজ্ঞানে 
অভিভূত লোক শোহে পতিত হয় (৫. ১৪১১৫)। এই প্রকার অব্যক্ত অর্থাৎ 

ইন্জিয়ের অগোচর পরমেশ্বরের স্বরূপ--সগুণ ও নিগুণ- এই ছুই প্রকারেই 
বর্ণিত হইয়াছে এরূপ নহে? কিন্তু কোন কোন স্থলে এই দুই রূপকে একক্র 
দিশাহয়। পরমেশ্বরের বর্ণন। করা হইস্গুছে। উদ্দাহুরণ যথা _ -তৃততৃৎন চ 
ভূতম্থে” (৯. € /--জামি ভূতসমূহের আধার হইলেও তাহাদের মধ্যে আমি 
নাই; “পরব্রদ্ধ দংও নহেন অসংও নহেন” (১৩.১২)) পসর্বজজিয়্ আছে 
বলিল প্রতিভাত অথচ - সর্বেন্দিয়বিবর্জিত ; এবং নিঃগুণ হুইগাও গুণের 



অধ্যাত্ম। ২০৯ 

উপতোক্তা” (€ ১৩.১৪); পুরে এবং নিকটে ও আছেন*(১৩, ১৫)) "অবিভক্ত অথচ 
বিভক্রপ্ধপে দৃষ্ট”( ১৩. ১৬ )_এইপ্রকার পরমেশ্বর-্বরূপের পরস্পরবিুদ্ধ অর্থাৎ 
সঞ্চণ-নি গুনামশ্রিত বর্ণনাও কর! হইয়াছে । তথাপি প্রারস্তে দ্বিতীয় অধ্যায়েই 
বল! হইয়াছে যে, "এই আত্মা, অবক্ত, অঠিস্ত্য ও অবিকার্য্” (২২৫) 

আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “এই পরমাত্মা অনাদি, নিগুণ ও অব্যয় হওয়৷ প্রযুক্ত 
শরীরের মধ্যে থাকিলেও কিছুই করেন না এবং তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন না” 
(১৩. ৩১) । :এইরূপ পরমাত্মার শুদ্ধ, নিগুণ, নিরবয়্ব, নির্ববকার, অচিস্ত্য, 
অনাদি ও অব্যক্ত স্বরূপেরই শ্রেষ্ঠত্ব গীতান়্ বর্ণিত হইয়াছে । 

ভগবদসীতার ন্যায় উপনিষদেও অব্যক্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ কখন সগুণ, 
কখন সগডণ নিগুণ এইরূপ-উভয়বিধ এবং কখন শুদ্ধ নি্ডণ, এই তিন প্রকার 
দবর্ণিত হইরাছে দেখা যায়। উপাসনার সর্ধদ। প্রত্যক্ষ" মৃর্তিই চোখের সন্মুথে 
থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই । নিরাকার অর্থাৎ চক্ষুরা|দ জ্ঞানে- 
ক্রিয়ের অগোচর স্বব্ধপের উপাসনাও হইতে পারে। কিন্তু 'যাহার উপাসনা 
করিতে হইবে তিনি চক্ষুরাদি জ্ঞানেত্দ্রিয়ের গোচর না হইলেও, মনের গোচর ন৷ 
ক₹ইলে তাহার উপাপন। হইতে পারে না। উপাসনা অথে চিন্তন, মনন বা 
ধ্যান । চিন্তিত বস্তর কোন রূপ ন। থাকিলেও অন্য কোনও গুণ মনের উপলব্ধি ন! 

, ুইলে মন কিসের চিন্তা করিৰে? তাই উপনিষদে যে যে স্থানে অব্যক্ত অর্থাৎ 
চক্ষের অগ্রাহ্য পরমাত্মার উপাসন। (চিন্তন, মনন, ধ্যান ) কথিত হইয়াছে, সেই 
সেই স্থানে অব্যক্ত পরমেশ্বর সগুণ বলিয়াই কল্পিত হইয়াছেন। পরমাত্ম! 
মন্বন্ধে কল্িত এই গুণ উপানকের অধিকার অন্থসারে ন্যনাধিক ব্যাপক ব৷ 
সাত্বিক হইয়া থাকে ; এবং যাহার যেরূপ নিষ্ঠা তাহার সেইরূপ ফলও লাভ 
হপন। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩, ১৪, ১) উক্ত হইয়াছে, “পুরুষ ভ্রতুময়, যাহার 
যেরূপ-ক্রতু :€ নিশ্চয়), মরিবার পর সে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হয়”, এৰং 
তগবদগীতাতেও কথিত হইয়াছে যে, “দেবতাদের প্রতি ভক্তিমান দেবতাদের 
সহিত এবং পিতৃগণের প্রতি ভক্তিমান পিতৃগণের সহিত গিয়া মিলিত হয়েন* 
(গীতা ৯ ২৫), অথবা “যে! যচ্ছু,দ্ধঃ স এব সঃ”-_যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহার 
সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হয় ( ১৭. ৩)। তাৎপর্য্য এই যে, উপাসকের আঁধকারভেদে 
উপাস্য অব্যক্ত পরমাত্মার গুণও উপনিষদে ভিন্ন ভিন্নরূপে বনিত হইয়াছে । 
উপনিষদ্দের এই প্রকরণকে “বিদ্যা, বলে। বিদ্যা ঈশ্বরপ্রাপ্তির ( উপাসনাবপ ) 
ষার্গ, এবং এই মার্গ যে প্রকরণে কথিত হই! থাকে, তাহাও শেষে “বিদ্যা, 
শামে অভিহিত হয়। 'শাঙ্ডিক্যৰিদ্যা (ছাং. ৩. ১৪), পুরুষবিদ্য। ( ছাং ৩, ১৬, 
১৭), পধ্যন্কবিদ্যা ( কৌবী. ১) , শাণোপাসন। (কৌধী. ২-) ইত্যাদি অনেক 

প্রকারের উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে; এবং বেদাস্তন্ত্রের তৃতীয় 
ধ্যাযের তৃতীয় পাঁদে. এই স্কল বিষয়ের বিচারকরা! হইয়াছে এই প্রকরণ 

২৭ 



২১০ গীতরহস্য অথবা কলম্মযোগশান্র | 

'ব্যস্ত পরমাতআ্বার সগুণ বর্ণন এই প্রকারে করা হইয়াছে যে তিনি মনোণয়, 
প্রাণশরীর, ভারূপ, সত্যসঙ্কল্স, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ ও 
সর্বরস € ৩, ১৯৪, ২)। তৈত্তিরীয়োপনিষদে তে। অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞান বা 
আনন্দ--এই সকল রূপেও পব্বমাত্মাব্র ক্রমোচ্চ উপাসনা কথিত হইয়াছে 
€(তৈ, ২, ১:৫১ ৩, ২-৬)। ঘুহদার্ণ্কে (২.১) অজাতশক্রকে গার্গ্য 
ঘালাকী র্বপ্রথম আদিত্য, চন্দ্র, বিছ্াৎ, আকাশ, বারু, অগ্নি, জল ব 
দিকৃসমূহে অধিষ্ঠিত পুরুষসমূহেরই ব্রহ্গরূপে উপাসনা কথিত হইয়াছে ; কিন্তু 
পরে প্রকৃত ব্রঙ্গ এই সকলেরও অতীত, ইহা অল্াতশক্র তাহাকে বলিয়া শেষে 
প্রাণোপাসনাকেই মুখ্য প্রতিপাদনন করিয়াছেন। ইহাতেই এই পরম্পর! 
কিছু সম্পূর্ণ হয় না। উপরি-উক্ত লমস্ত ব্রহ্মরূপকে (প্রতীক অর্থাৎ এই সকলকে 
উপাসনার জন্য কল্পিত গৌণ ব্রহ্গস্বর্ূপ কিংবা ব্রহ্মনিদর্শক চিত্র বল! যায়) 
এবং এই গৌণ রূপকেই কোন মূর্তির রূপে চোখের সামনে.রাখিলে তাহাকেই 
“প্রতিমা” বলা হয় । কিন্ত মনে রেখো, সমস্ত উপনিষদের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, 
প্রকৃত ব্রহ্ষস্বরূপ ইহা হুইতে ভিন্ন (কেন, ১, ২-৮)। এই ব্রন্দের লক্ষণ 
বর্ণন করিবার সমর কোন স্থানে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ( তৈত্তি, ২, ১) 
কিংবা পবিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (বৃ, ৩. ৯. ২৮) বল। হইন্নাছে ? অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য 
(সৎ), জ্ঞান (চিৎ) এবং আনন্দরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ,-_এই প্রকারে 
তিনগুণেরই মধ্যে সমস্ত গুণের সমাবেশ করিয়। বর্ণন করা হইয়াছে । এবং 
অন্যস্থানে, ভগবদগীতারই ন্যায় পরম্পরবিরুদ্ধ গুণসমূহ একত্র করিয়া বন্ষের 
বর্ণন এইপ্রকার করা হইয়াছে যে, *ত্রক্ম সংও নহেন, অসৎও নহেন” ( খ. ১০০ 
১৯৯ ) অথবা “অণোরণীক়্ান্ মহতে। মহীয়ান্৮ অর্থাৎ অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং 
বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ (কঠ. ২- ২০৭, “তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তত্বস্তিকে* 
অর্থাৎ তিনি চলেন এবং চলেন না, তিনি দূরেও আছেন, এবং নিকটেও 
আছেন__ ঈশ- ৫) মুং, ৩, ১৭), অথবা *সর্কেন্রিয়গুণাভাস” অথচ 
সর্বেক্তিবিবঞ্জিত' ( শ্বেতা, ৩. ১৭)। যম নচিকেতাকে এই জ্ঞানোপদেশ 
দিয়াছেন যে, শেষে উপধুক্ত সণস্ত লক্ষণ ছাড়িয়৷ দিয়! ধর্ম ও অধর্ম্ের, কৃত 
ও অক্ুৃতের, কিংবা ভূত ও ভব্যেরও অতীত ধিনি' তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান 
(কঠ' ২, ১৪)। এইপ্রকার মহাভারতের নারারণীয় ধর্মে ব্রহ্মা কুদ্রকে 
(মভ। শাং, ৫১,৯১১), এবং মোক্ষধন্দ্ে নারদ শুকদেবকে বলিয়াছেন (৩৩১, 
8৪) বৃহদাবণ্যক উপুনিষদেও (২, ৩, ২) পৃথিবী, জল ও অগ্নি, এই তিন- 
টাকে ব্রন্দের মূর্তরূপ বল! হইয়াছে ; আবার বায়ু ও আকাশকে অমূর্তরূপ বলিয়৷ 
দেখানে। হইগাছে যে, এই অমূর্তের সারভূর্ত পুরুষের রূপ বা রং বদল হয়) এবং 
শেষে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, “নেতি নেতি অর্থাৎ এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহ কিছু 

. বলা হইল, তাহা নহে, তাহা বদ্ধ "নহে, এই সমস্ত নামকুপাত্মক মূর্ত বাঁ অমুরত 
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পদার্থে অতীত (পর ) যে 'অগৃহ্য” বা “অবর্ণনীয়” আছেন তাঁহকেই পরর্রস্থ 
জানিবে (বুহ, ২, ৩. ৬ এবং বেস্থ, ৩, ২, ২২)। জ্বধিক কি,বে যে পদার্থের 
কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে সেই স্বন্তেরও অতীত যিনি, তিনিই পররব্রহ্গ 
এবং সেই ব্রন্গের অব্যক্ত ও নিগুণ স্বরূপ দেখাইবার জন্য “নেতি নেতি” এই এক 
ক্ষুদ্র নির্দেশ, আদেশ বা স্ত্রই হইয়া গিয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদেই 
উহার চারিবার প্রয়োগ হইয়াছে (বৃহ, ৩, ৯, ২৬) ৪, ২,৪১৪, ৪,২২১ 
৪. ৫, ১৫)। সেইরূপ অন্য উপনিষদেও পরত্রন্গের নিশুপ ও অচিস্তার্ূপের ব্ণন 
পাওয়া যায়, ধখ।_ “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” (তৈভি, ২, ৯)৯ 
“অদ্রেশ্যং ( অবৃশ্য ), অগ্রাহ্য” (মুংঃ ১,১০৬) “ন চক্ষুষ! গৃহ্যতে নাপি বাচা” 
(মুং ৩, ১,৮)-চোখে দেখ যায় না কিংবা বাক্যের দ্বার বলা যায় ন/ 
অথবা-_- 

অশব্মমস্পর্শমরূপমব্যস্বং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যত । 
অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং ঞ্ুবং নিচাষ্য তন্মত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 

অর্থাৎ সেই পরব্রক্ম পঞ্চ মহাভূতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণ- 
বিরহিত, অনাদি, অনস্ত, ও অবায় (কঠ, ৩, ১৫) বেশ" ৩, ২* ২২-৩০ দেখ )1 
মহাভারতের শীস্তিপর্ধে নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্মের বর্ণনাতেও ভগৰান নার- 

, দ্বকে আপন বাস্তব স্বরূপ “অদৃশ্য, অদ্রেয়, অস্পৃশ্য, নিপুণ, নিফল ( নিরবয়ব ৯ 
অজ, নিত্য, শাশ্বত ও নিক্ষিয়” এইরূপ বলিয়া তিনিই জগতের উৎপত্তি ও 
প্রলয়কর্তী ্রিগুণাতীত পরমেশ্বর, এবং ইহাকেই *বাম্দেব পরমাআ+ বল! হয়» 
এইরূপ বলিয়াছেন ( মভা. শাং. ৩৩৯, ২১-২৮)। 

উপরি-উক্ত বচনাদি হইতে উপলব্ধি হইবে যে, শুধু ভগবদগীতায় 
নহে, মহাভারতের অন্তর্ত নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্মে এবং উপনিষদেও পর- 
মেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্ত স্বরূপই শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং এই 
শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত স্বরূপ সেখানে সগুণপ, সগুণনিগুপ ও শেষে কেকল নিগুণ এই 
তিনপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছেন এখন প্রশ্ন এই যে, অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপের এই 
তিন পরস্পর-বিরোধী রূপের মিল কিরূপে করা যাইবে ? এই তিনের মধ্যে সগুণ- 
নিগুপ অর্থাৎ উভর্নাস্বক যে রূপ তাহা সগুণ হইতে নিগুণে (কিংবা অজ্ঞেয়ে ) 
যাইবার সোপান ব! সাধন এইরূপ বলা যাইতে পারে। কারণ, প্রথমে সগুণ 
রূপের জ্ঞান হইলে পরই আন্তে আস্তে এক এক গুণ ছাড়িয়া দিলে, নি? শ্বর- 
পের অনুভব হইতে পারে এবং এই পদ্ধতি অন্ুসারেই ব্রহ্গপ্রতীকের ক্রমোচ্চ 
উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্দাহরণ বথা-_-তৈত্তিরীর উপনিষদের ভৃ্- 

বরুণ ভূগুকে প্রথমে এই উপজ্জশ দিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম; তদনস্তর ক্রমে 
ক্রমে প্রাণ, নন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই ব্র্গস্বরূপের জ্ঞান তাহাকে দিলেন 
( তৈড্ি ৩, ২-৬)। কিংবা এরূপও বল বাইতে পারে যে, গুণবোধক বিশেষ, 
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ণের দ্বারা ফেহ মিগুণের বর্ণনা কখনই করিতে পারে না বলিয়া, অগত্যা পর- 
স্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের শ্বারাই তাহার বর্ণনা করিতে হয়। কারণ, “দুর+ বা “সৎ 
শব্ধ উচ্চারণ করিবামাত্র অন্য কোন বস্ত “নিকটে” বা “অসৎ এইরূপ পরোক্ষ 
ভাবে আমাদের মনে উপলব্ধি হইয়! থাকে । কিন্তু একই ব্রহ্ম যর্দি সর্বব্যাপী 
'হয়েন তবে পরমেশ্বরকে “দুর বা “সৎ বিশেষণ দিয়া “নিকট বা “অসৎ 
কাহাকে বলিব? এই অবস্থাতে "দূর নহেন, নিকট নহেন) সৎ নহেন, অসৎ 
নহেন*__এইবূপ ভাষার উপষোগ করিলে, দূর ও নিকট, সৎ ও অসৎ ইত্যাদি 
পরস্পরসাপেক্ষ গুণের জোড় উঠাইয়। দিয়া, বাকী যাহা কিছু নিগুণ সর্বব্যাপী, 
সর্বদা নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তাহাই ব্রঙ্গ এইরূপ বোধ হইবার জনা, 
ব্যবহারক্ষেত্রে পরম্পরবিকুদ্ধ বিশেষণের ভাষাই প্রয়োগ করা ভিন্ন গত্যন্তর 
নাই (গী* ১৩ ১২) । 'যাহ। কিছু আছে তাহা সম্তই ব্রহ্ম হওয়ায় দূরে তিনিই, 
নিকটেও তিনিই, সংও তিনিই এবং অসৎও তিনিই। তাই, অন্য দৃষ্টিতে 
দেখিলে, সেই ব্রন্গের পরম্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের দ্বারা একই সময়ে বর্ণনা! কর! 
চলে (গী, ১১০ ৩৭ $ ১৩. ১৫) । কিন্তু সগুণ-নিগণ এই উভয়বিধ বর্ণনার উপ- 
পত্তি এইরূপ করিলেও একই পরমেশ্বর কিরূপে সগ্ণ ও নিগুণ এই ছুই পরস্পর- 
বিরুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন, সে কথার ব্যাখা! অবশিষ্টই রহিয়। যায়। মানিলাম, যখন 
অব্ক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত বা ইন্ড্রিয়গোচর ব্বপ ধারণ করেন তখন উহা! তাহার মায়া), 
কিন্তু ব্যক্ত কিংব! ইন্দ্রিয়ের গোচর না হইয়া! অব্যক্ত থাকিয়াই ধখন তিনি নি 
পের স্থানে সগুণ হইয়! যান তখন তাহাকে কি বলিবে? উদাহরণ ঘথা---একই 
নিরাকার পরমেশ্বরকে কেহ “নেতি নেতি* বলিয়া নিগুণ বলেন, আবার কেহ 
তাহাকে সত্বগুণসম্পন্ন, সর্ধকন্ম৷ ও দয়ালু বলেন। ইহার রহস্য কি? উভ- 
কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পক্ষ কোন্টি? এই নিগুণ অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগ 
ও জীব কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আবশ্যক । 
সমস্ত সঙ্কল্পের দাতা অবাক্ত পরমেশ্বর বাস্তবিক সগুণ) উপনিষদ ও গীতায় 
নিগুণম্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তাহা অতিশয়োক্তি বা নিরর্থক প্রশংসাপর 
উক্তি_ এইরূপ বলিলে অধ্যাত্বশীস্ত্রের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করা হয়। যে 
বড় বড় মহাত্মাগণ ও ধঁষির৷ মনকে একাগ্র করির়। কুস্্স ও শান্ত বিচারের দ্বার! 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্যতে। বাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ* 
( তৈ. ২. ৯.) মনেরও যিনি হুর্ম, বাক্ও ধীহাকে বর্ণনা করিতে পারে না, 
তিনিই চরম ব্রহ্ন্বূপ-_ইাহাদের আত্মপ্রতীতি অতিশয্লোক্তি, কি প্রকারে বলা 
যায়? আমর! "সাধারণ মনুষ্য, আমাদের ক্ষুদ্র মনে অনন্ত ও নিগুন ব্রঙ্গের 
ধারণ। হয় না বলিয়া প্রকৃত ব্রহ্ম সগুণই হট্বে বলা আর স্ৃুর্য্যাপেক্ষা আমাদের 
দীপ শ্রেষ্ঠ বলা একই ! হা, যদি এই'নিগুণ কূপের উপপত্তি উপনিষদে অথব। 
পীততায্ব না দেওয়া! হইত তবে পৃথক কণ! হ্ইত্ব ৪. কিন্ত বাস্তবিক তাক নছে। 
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দেখ নাঁ, ভগবদূগীতায় তে! স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত 
খ্বরূপ অব্যক্তই ) এবং তিনি ব্যক্ত জগতের রূপ যে ধারণ করেন সে তো. তা 

মায়া (শী. ৪. ৬)) কিন্তু তগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির গুণের ত্বার 

"মোহ প্রাপ্ত হইয়া মূর্খ লোক (অব্যক্ত ও নিণ্ডদ । আত্মাকে ই কর্তা মনে করে” 

(গী,৩, ২৭-৯) , কিন্ত ঈশ্বর তো' কিছুই করেন না, কেবল অজ্ঞানের দ্বার 
লোক ত্রান্ত হয় ( গী. ৫. ১৫) অর্থাৎ ভগবান স্পষ্টাক্ষরে এই উপদেশ দিয়াছেন 
যে, অব্যক্ত আত্ম বা পরমেশ্বর বস্তত নিগুণ হইলেও (গী, ১৩, ৩১) 
মোহ বা অন্জঞানবশতঃ লোকে তাহার উপর কর্তৃত্বাদিগুণের অধ্যারোপ করিয়া 
তাহাকে সগ্ুণ অব্যক্ত করিয়। তোলে (গী, ৭. ২৪)।1 ইহা হইতে 

পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে গীতার এই সিদ্ধান্ত বুঝা যাক়--(১) গীতার 
পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের অনেক বর্ণনা থাকিলেও* পরমেশ্বরের মূল ও শ্রেষ্ট 
স্বরূপ নিগণ ও অব্যক্তই, এবং মনুষ্য অজ্ঞান বা! মোহবশত তীহাকে 
সগুণ মনে করে, (২) সাংখ্যদিগের প্রকৃতি বা তাহার ব্যক্ত প্রপঞ্চ অর্থাৎ সমস্ত 
জগৎ এই পরমেশ্বরের মায়া ; এবং (৩) সাংখ্যদিগের পুরুষ ব! জীবাত্মা যথার্থত 
পরমেশ্বররূপী, পরমেশ্বরেরই ন্যায় নিগুণ ও অকর্তী, কিন্তু অজ্ঞানবশত লোকে 
তাহাকে কর্তী বলিয়। মনে করে । বেদাস্তশান্ত্রেরে সিদ্ধান্তও এইরূপ; কিস্তু 
উত্তরবেদাস্ত গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বলিবার সময় মায়া ও অবিদ্যা এই ছয়ের মধ্যে 
একটু প্রভেদ করা হুইয়াছে। উদ্বাহরণ যথা -পঞ্চদশীতে প্রথমে কথিত 
হইয়াছে যে, আত্মা ও পরক্রক্ম উভয়ই মূলে একই অর্থাৎ ব্র্গস্বরূপ $ 
খই চিৎস্বপূপ ব্রহ্ম খন মায়াতে প্রতিবিশ্ব হন তখন সন্বরজন্তমো- 
গুণমরী (সাংখ্যদিগের মূল ) প্রকৃতি নির্মিত হয়। কিন্তু পরে এই মায়ারই 

, আবার “মায়া” ও “অবিদ্যা, এইরূপ ছুই ভেদ করিয়া বল! হইয়াছে যে, মায়ার 
ব্রিগুণের মধ্যে “শুদ্ধ” সন্বগুণের যখন উৎকর্ষ হয় তখন তাহাকে কেবল মায় বল! 
হয়, এবং এই মাপ়্াতেই প্রতিবিশ্বিত ব্রহ্মকে সণ্ডণ অর্থাৎ ব্যক্ত ঈশ্বর (হিরণ্যগর্ভ ) 
বল! হয়; এবং এই সবগুণ “অশুদ্ধ' হইলে “অবিদ্যা” হয় এবং তাহাতে প্রতি- 
বিশ্বিত ব্রহ্মকে 'জীব* এই নাম দেওয়া হয় ( পঞ্চ, ১, ১৫-১৭ )। এইভাবে দেখিলে 
একই মায়ার স্বরূপত ছুই ভেদ করিতে হয়__অর্থাৎ উত্তরকালীন বেদাস্তের দৃষ্টিতে 
দেখিলে, পরব্রহ্ম হইতে "ব্যক্ত ঈশ্বর+ উৎপন্ন হইবার কারণ মায় এবং "জীব উত- 
পর্ন হইবান্ন কারণ অবিন্যা ম্বানিতে হয় । কিন্তু গীতাতে এইপ্রকার ভেদ করা 
হয় নাই। গীতা বলেন যে, ভগবান স্বয়ং যে মায়ার হারা! ব্যক্ত অর্থাৎ সগুণ রূপ 
ধারণ করেন (৭. ২৫), কিংব! যে মায়ার ঘারা অর্ধ! প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের 
সমস্ত বিভূতি তাহা! হইতে উৎপক্ন ভয়, (৪. ৬), সেই মাক়ারই অক্ঞানের ঘ্বার| 
জীব মোহ প্রাপ্ত হয় (৭. ৪-১৫ )। “অবিদ্যা' এই শব্ধ গীতার কোথাও আসে 
মাই.) এবং শ্বেতাখতরোপনিষদে যেখানে এ শব্দ, আনিয়াছে সেখানে তাহার 
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অর্গও এইপ্রকারে স্প্ কর! হইপ্লাছে ষে, মায়ার প্রপঞ্চকেই অবিদ্যা সংজ্ঞ 
দেওয়া হইয়াছে, ( শ্বেতা. ৫.১)। তাই, উত্তরবেদান্তগ্রন্থে কেবল নিরূপণের 
স্থবিধার জন্য জীব ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবিদ্যা ও মায়ার হুক্স ভেদ স্বীকার না 
করিয়া আমি “মায়”, “অবিদ্যা” ও 'অজ্ঞান” এই শব্খগুলিকে সমানার্থকই মানি ; 
এবং এক্ষণে শাস্ত্র পদ্ধতি অন্ুলারে সংক্ষেপে এই বিষয়ের বিচার করিব যে, 
ত্রিগুণাত্বক মাঁয়া অবিদ্যা ব! অজ্ঞান ও মোহ ইহাদের সামান্যত তাত্বিক স্বরূপ 
কি, এবং উহার সাহায্যে:গীতা ও উপনিষন্দের সিদ্ধান্তসমূহের উপপত্তি কিরূপে 
লাগানো যায় । 
নিগুণ ও সগুণ এই শব্ধ ছুটি দেখিতে ছোট হইলেও উহার মধ্যে কোন্ 

কোন্ বিষয়ের সমাবেশ হয় তাহা দেখিতে গেলে, সত্যই সমস্ত ব্রহ্গাণ্ড চক্ষের 
সন্মুথে আসিয়া! দণ্ডায়মান হয়। যথা জগতের মুল যখন এ অনাদি পরব্রহ্মই, 
যিনি এক, নিশ্তরিয্ন ও উদাসীন, তখন তাহাতে মনুষ্যের ইন্জিয়ের 'গোচর অনেক 
প্রকার ব্যাপার ও গুণ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল এবং এই প্রকার তাহার অখগ্ডতা 
কি প্রকারে ভগ্ন হইল ; কিংব। ধিনি মূলেতে একই তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধ 
পদার্থ কিরূপে দৃ্ই হইতেছে ; ষে পরব্রহ্ম নির্বিকার এবং বাহাতে, মধুর, 
অন্ন, কটু কিংবা ঘন, তরল অথবা শীতোষ্ণাদি ভেদ নাই, তীাহাতেই বিভিন্ন রুচি, 
ন্যনাধিক ঘন-তরলতা৷ কিংবা শীতল ও উষ্ণ, সুখ ও ছুঃখ, আলোক ও অন্ধকার, 
মৃত্যু ও:অমরত। ইত্যার্দি অনেক প্রকারের দ্বন্ব কিরূপে উৎপন্ন হইল; যে পরব্রক্ষ 
শান্ত ও নির্বাত, তাহাতেই নানাবিধ ধ্বনি ও শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইল; যে 
পরব্রন্ধে অস্তর-বাছির কিংব! দূর-নিকট ভেদ নাই, তীহাতে অগ্রপশ্চাৎ এ-পার 
ও-পার কিংবা! দূর-নিকট অথবা পূর্ব-পশ্চিম ইত্যাদি দিকৃকৃত স্থলকৃত ভেদ 
কিরূপে আদিল) যে পরব্রহ্ম অবিকারী, ত্রিকাঁলে অবাধিত, নিত্য ও অমৃত, 
তাহাতে ন্যুনাধিক কালপরিমাণে নশ্বর পদার্থসমূহ কিরূপে হইল ) কিংবা ধাহাতে 
কার্ধাকারণভাবের স্পর্শমাত্র নাই সেই পরব্রক্ষের কার্যযকারণরূপ,--বথ। মুত্তিকা 
ও ঘট___কেন:দেখ! যায়; এইপ্রকার অনেক বিষয়ের"দমাবেশ উক্ত ছোট শব 
ছুটির মধ্যে হইয়াছে । কিংবা সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এক্ষণে এই বিষয়ের বিচার 
করিতে হইবে যে, একেরই মধ্যে নানাত্ব, নির্ধন্বে,অনেক প্রকার ছন্দ, অইৈতে 
দত, অথব৷ অসঙ্গে সঙ্গ কিরূপে জুটিল। সাংখ্যকারেরা! এই বিবাদ হইতে রঙ্গ 
পাইবার জন্য এই হ্বৈত কল্পনা করিয়াছেন যে, নিগুণ ও নিত্য পুরুষের ন্যায় 
ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ প্রকৃতিও নিত্য ও দ্বতন্ত্র। কিন্ত :জগতের মূলতত্ব অনু 

' সন্ধান করিবার মামবমনের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, এই দৈতের দ্বারা তাহার 
সমাধান হয় ন৷ শুধু নহে, প্রত্যুত যুক্তিবাদেও এই দ্বৈত টেকে না। ' তাই, 
প্রক্কৃতি ও পুরুষের বাহিরে গিয়া! উপনিষৎকারেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ফে, 
'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠপদৰীর “নিড৭ ব্রক্ষই জগতের মূল। কিন্তু এক্ষণে 
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নিগু'ণ হইতে সগুণ কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক । 

কারণ সাংখ্যের ন্যায় বেদান্তশান্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত ধেঃ যাহা! নাই তাহ হইতেই 
পারে না; এবং তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। 

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নিগুণ অর্থাৎ যাহাতে গুণ নাই সেই ত্রন্দগ হইতে, সপ্ডণ 
অর্থাৎ যাহাতে গুণ আছে এইব্প জাগতিক পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে ন!। 
তবে আবার সণ্ডণ আসিল কোথা হইতে ? সগুণ কিছু নাই যদি বল, তাহ! তো। 

চোখের সামনে দেখা যাইতেছে । এবং নিশুণের ন্যায় সগুণও সত্য যদি বল, 

তাহ! হইলে দেখিতেছি যে, ইন্ত্রিয়ের গোচর শবম্পর্শরূপ-রসাদি সমস্ত গুণের 

ত্বর্ূপ আজ এক প্রকার কলা অন্য প্রকার-_অর্থাৎ উহা! নিত্য পরিবর্তনশীল, 

অতএব নশ্বর, বিকারী ও অ-শাশ্বত, তখন তো! (পরমেশ্বর বিভাজ্য এইরূপ 
কল্পনা করিয়া) ইহাই বলিতে হক্স যে এইরূপ সগুণ *পরমেশ্বরও পরিবর্তনশীল 
ও নশ্বর । কিন্তু বিভাজ্য ও নশ্বর হইয়া ঘিনি জাগতিক নিয্মমপদ্ধতির মধ্যে 
নিত্য পরতন্ত্র হইয়া কাজ করেন তাহাকে কেমন করিয়া পরমেশ্বর বলিবে ? 
সারকথা, চাই ইন্দ্রি়গোচর সমস্ত সগুণ পদার্থ পঞ্চমহাভৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
স্বীকার কর, কিংবা সাংখ্যের ন্যায় অথবা 'আধিভৌতিক দৃষ্টিতে মনে কর যে, 
সমস্ত পদার্থ একই অব্যক্ত কিন্তু সগুণ মুল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইস্সাছে ;--যে 
কোন পক্ষই স্বীকার কর না! কেন. ইহ। নির্বিবাদরূপে সিদ্ধ যে, নশ্বর গুণ যে 
পর্য্যস্ত এই মূল প্রকৃতি হইতেও বিচ্যুত ন৷ হয় সে পর্য্স্ত পঞ্চ মহাতৃতকে ব! 
প্রকৃতিরূপ এই সগুণ মূল.পদার্থকে জগতের অবিনাশী, স্বতন্ত্র ও অমৃত তব 
মানিতে পার! যায় না। তাই যিনি প্রর্কৃতিবাদ স্বীকার করেন তাহার প্রর- 
মেশ্বরকে নিত্য, স্বতন্ত্র ও অমৃত বল! ছাড়িয়! দিতে হয়; অথবা পঞ্চ মহাভূতের 
“অথব৷ সগুণ মূল প্রক্ৃতিরও অতীত কোন্ তত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে 
হয়। ইহা! ব্যতীত অন্য কোন মার্গ নাই । মৃগতৃঞ্চিকায় তৃষ্ণ নিবারণ কিংবা 
বালুকা হইতে তৈল বাহিরু হওয়৷ যেরূপ অসম্ভব, সেইবদপ প্রত্যক্ষ নশ্বর বস্তু 
হইতে অমৃতত্ব প্রাপ্তির আশাও ব্যর্থ; এবং এইজন্য, যাজ্ঞবন্ধ্য আপনার 
পত্ী মৈত্রেয়ীকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, বই কেন সম্পর্ভিলাভ হউক না তাহ ছার! 
অমৃতত্বলাভের আশা নাই-_“অমৃতত্বস্য তু নাশান্তি বিভ্তেন” (বু, ২. ৪, ২)। 

ভাল, এখন যর্দি অৃতত্বকে মিথ্যা বল, তবে মানুষের এই স্বাভাবিক 
ইচ্ছ। দেখা যাক্স যে, মে কোন রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত ইনাম ব! পুরস্কার 
কেবল নিজে নহে বরঞ্চ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অর্থাৎ চিরক্লা'ল উপভোগ করিতে চায়; 
অথবা ইহাও দেখা যায় 'ঘে, চিরস্থায়ী বা শাশ্বত কীর্তির অবসর উপস্থিত হইলে 
আমরা জীবনেরও পরোয়া রাখি নী । খক্বেদের ন্যায় অতি প্রাচীন গ্রস্থেও 
পূর্বতন খধিদের এই প্রার্থনা! যে, “ছে ইন্দ্র! তুমি “অক্ষিতশ্রব অর্থাৎ অক্ষয় 
কীন্তি'বা ধন দাও” ( খ. ১, ৯, ৭), অথবা! “হে,সোম ! তুমি আমাকে বৈবন্বত 
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€ যম ) লোকে অমর কর” ( খা. ৯, ১১৩. ৮01 পূর্ববধাষিদিগের প্রার্থন ছাড়িয়া 
দিলেও অর্বাচীনকালে এই দৃষ্টিই স্বীকার করিয়া স্পেন্সর, কৌৎ প্রভৃতি নিছক 
আবিভৌতিক পণ্ডিতও প্রতিপাদ্ধন করিস্জাছেন যে, “কোন ক্ষণিক সুখে না 
ভুলিয়া বর্তমান ও ভাবী মানবজাতির চিরস্তন সুখের জন্য চেষ্টা করাই এই 
জগতে মনুষ্যমাত্রের নৈতিক পরম কর্তব্য" | আমাদের দৃ্টিসীমার বাহিরে নিরস্তর 
কল্যাণের অর্থাৎ অমৃতত্বের এই কল্পনা আদিল কোথা হইতে ? যদি বল তাহ 
শ্বভাবসিদ্ধ+ তাহা! হইলে এই বিনশ্বর ন্নেহেব্র বাহিত্নে কোন প্রকার অমৃত বস্ত 
আছে এইরূপ লিতে হয়। এবং এই প্রকার অমৃত বস্ত কিছু নাই বদি বল, 
তবে আমাদের যে মনোরৃত্তির সাক্ষাৎ প্রভীতি হয় তাহার অন্য কোন উপপত্তিও 
দেওয়া যাইতে পারে না! এই কঠিন সমপ্যার স্থলে কোন কোন আধিভৌ- 
তিক পঙ্ডিত এই উপদেশ করেন যে, এই প্রশ্ন কখনই মীমাংসা হইবার নহে, 
তাই ইহার বিচার না করিস্ঞা, দৃশ্য জগতের পদার্ধসমূুহের গুণধন্মের বাহিরে 
'আনাদের মনকে ধাৰিত হইতে দিবে না। এই উপদেশ সহজ বলিয়া মনে হয় 
(কস্ত মন্থুয্যের মনে তত্বজ্ঞানের যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে তাহা কে আটক 
করিবে, আর ফি করিয়া আটফ করিবে? এবং এই হুর্দমনীয় জ্ঞানম্পৃহাকে 
একবার নিহত করিলে, পরে জ্ঞানের বৃদ্ধি কোথা হইতে হইরে ? যে দিন মনুষ্য 
এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই দিন অবধি সে ইহার বিচার বরাবর করিয়! 
আসিরাছে যে, “সমস্ত দৃশ্য ও নশ্বর জগতের মুলীভূত অমৃত তত্ব কি, এবং তাহ! 
সামি কিরূপে প্রাপ্ত হইব”। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্ না কেন, 
মন্ুষ্যের অযৃততত্বসন্বন্ধীয় জ্ঞানের দিকে এই ম্বাভাবিক প্রবৃত্তি কখনই হ্রাস হুই- 
বারনহে। আধিভৌত্তিক শাস্ত্রের তই উন্নতি হোক্ না কেন, সমস্ত আধিভৌ তিক 
জগৎবিজ্ঞানকে বগলে রাখিয়া অংধ্যাত্বিক তত্বজ্ঞান তাহার অগ্রেই নিয়ত, 
দৌড়িতে থাকিবে! ছুই চারি হাজার বৎসর পূর্বে এই অবস্থাই ছিল, এবং 
এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশেও এ প্রকার অবস্থাই দৃষ্টিগোচর, হয়। অধিক কি, মানব- 
বুদ্ধির এহ আকাজ্ক! যে ধিন চলিয়। যাইবে সেই দিন তাহাকে “স বৈ মুক্তো- 
ইখব! পশ্ডঃ” এইরূপ বলিতে হইবে ! 

যাক্। দিক্কালে অসীম, অমৃত, অনাদি, শ্বতন্ত্র, সম, এক, নিরস্তরঃ সর্বব- 
. ব্যাপী ও নিগু৭প তত্বের অন্তিত্বসন্বন্ধে অথব! সেই নিগুণ তত্ব হইতে সগুণ জগ- 
তের উৎপত্তিবিষয়ে আমাদের প্রাচীন উপনিষদে যাহা উপপাদ্িত হইয়াছে তাহ 
অপেক্ষা অধিক সযুক্তিক উপ্রপাদন অন্য কোন দেশের তত্বজ্ঞানী অদ্যাপি বাহির 
করেন নাই । - অর্বাচীন জর্শন তত্বজ্ঞ ক্যাণ্ট মন্ুষোর বাহজগতের নানাত্বজজান 
একত্ের ছারা কেন ও কি প্রকারে হয় ; এব্ংতাহার সুন্ধ বিচার করিয়া এই উপ- 
পত্তিকেই অর্ধাচীনশাস্ত্র-পদ্ধতিতে অধিক স্পষ্ট করিয়াছেন; এবং হেগেল নিজের 
'খিচারে কাণ্ট হইতে কিছু আখাইয়। গেলেও তাঁহারও সিদ্ধান্ত বেদান্তকে ছাড়াইস্ 
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ধাইতে পারে নাই। শোপেন্হৌরের কথাও তাই। তিনি ল্যাটিন ভাষায় 
অনুদিত উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি একথাও লিখিক৷ রাখিয়াছেন 
বে, “জগতের সাহিত্যের এই ত্বত্যত্তম গ্রন্থ হুইতে কোন কোন বিচার তিনি 
আপন গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন । এই গভীর বিচার এবং তাহার সাধকবাধক 
গ্রমাণে কিংবা বেদাস্তের দিদ্ধান্ত এবং ক্যাণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য তত্বজ্ঞদিগের 
সিদ্ধান্তে কতটা! সাদৃশ্য ও কতটা বৈষম্য ; অথবা উপনিষদ্ ও বেদাস্তন্ুত্র প্রভৃতি 
প্রাচীন গ্রস্থোক্ত বেদাস্ত এবং তছ্ত্তরকালীন গ্রন্থোক্ত বেদান্ত ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র 
বৃহৎ ভেদ কি কি আছে, এই সকল বিষয়ের সবিস্তর নিরূপণ এই ক্ষুত্র গ্রস্থে 
সম্ভব নহে । তাই, গীতার অধ্যাত্মপিদ্ধান্তের সত্যতা, উপপত্তি ও মহত্বের প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ কর! আবশ্যক মনে করিয়া» মুখ্যরূপে উপনিষদ, বেদাস্ত- 
চৃত্র ও তাহার ধ্পাঙ্নরতভাষ্য-অবলম্বনে, আমি কেবল*এ সকল বিবরের প্রতি 
অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষরূপী সাংখ্যোক্ত দ্বৈতৈর অতীত 
কি, তাহা নির্ণয় করিবার জনা জগত্দ্রষ্টা ও দৃশ্যজগৎ এই দ্বৈতী ভেদের উপরেই 
দাড়াইয়! না থাকিয়া জগণুদ্রষ্টা৷ পুরুষের বাহৃ-জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহার 
স্বরূপ কি, তাহ! কি করিয়া ও কাহার হয়, এই বিষয়েরও সুক্ষ বিচার করা! 
আবশ্যক । বাহা জগতের পদার্থ মন্ুষোর চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হয়, পশুদের 

* নিকটেও সেইরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে । কিন্তু মনুষ্যের ইহাই বিশেষত্ব ষে, 
চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্িয়যোগে উহার মনের উপর সংঘটিত সংস্কারসমূহের 
একীকরণ করিবার শক্তি উহাতে বিশেষরূপে থাকা৷ প্রযুক্ত, বাহাজগতের পদার্থ- 
মান্রের জ্ঞান উহার হইয়া থাকে । এই বিশেষ শক্তি যে একীকরণের ফল, সেই 
শক্তি মন ও বুদ্ধিরও অতীত, অর্থাৎ উহা! আম্মার শক্তি, ইহা! পুর্ব্বে ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞবিচারে বলিয়াছি। কেবল একটাম'্র পদার্থের নহে, প্রভাত জগতের 
অন্তর্গত ভিন্ন ভির পদার্থের কার্যযকারণভাবাদি ষে অনেক সম্বন্ধ--যাহাকে জাগ- 
তিক নিয়ম বলে-_তাহার 9 জ্ঞান এই প্রকারেই হইয়া থাকে । কারণ, ভিন্ন 
ভিন্ন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইলেও, তাহাদের কার্যাকারণাঁদি সম্বন্ধ প্রত্যস্ষগৌচর হুর 
না? কিন্তু দ্রষ্টী স্বীক্ষ মানসিক ব্যাপার দ্বারা তাহা নিদ্ধারণ করিয়া থাকে। 
উদ্দাহরণ যথা--কোন এক পদীর্থ আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া চগ্িয়া গেলে 
তাহার দূপ ও গতি দেখিয়া আমর! স্থির করি বে, তাহা একজন যুদ্ধের 'সেপাই 
এবং সেই সংস্কার মনে স্থায়ী রহিয়! যা়। ইহার পরেই আর কোন "পদার্ধ 
প্রকার রূপ ও গতি লইয়া চক্ষুর সম্মুখে আসিল আবার সেই মানসিক 
ক্রিয়! স্থুরু হয় এবং উহীও আব্র এক দিপাই এইরূপ আমাদের বুদ্ধি নিশ্চিত 
ধারণা করে। এই প্রকার ভিন্ন ভিন ক্ষণে একের পর এক করির। যে অনেক 
সংস্কার আমাদের মনের উপর সংঘটিত হয়, আমাদের স্মরণশক্তি দ্বারা সেগুলি 
স্মরণ ক্রিরা একত্র করি) এবং খন এ পদার্থসমূহ আমাদের সম্মুখে আষে, 

৮ 
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খন থী লমন্ত তিন্ন ভিন্ন সংস্কারের জ্ঞান একত প্রাপ্ত হয়, আর আমরা বলি যে 
আমাদের সম্মুথ দিয়। “দৈন্য১ চলিতেছে । এই সৈন্যের পশ্চাতে আগত 
পদার্থের রূপ দেখিয়া তাহাকে “রাজা” বলিয়া নির্ধারিত করি। এবং সৈন্য- 
সম্বন্ধীয় পুর্ব্ব সংস্কার ও “রাজা? সম্বন্ধীয় এই নূতন সংস্কার--এই ছুই সংস্কারকে 
একত্র করিয়া আমরা বলিয়। থাকি যে, “রাজার সোয়ারী” চলিয়াছে। এই জন্য 
ঘলিতে হয় বে, জগৎ-জ্ঞান কেবল ইন্দ্রির়ে প্রতিভাত জড় পদার্থের জ্ঞান নহে 
কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের উপর সংঘটিত অনেক সংস্কারের বা পরিণামের ষে 
*একীকরণ দর্শক আত্মা করে, ভাহারই ফন এই জ্ঞান । এই জন্য ভগবদগী- 
তাতেও জ্ঞানের লক্ষণ দেওয়। হইয়াছে যে, *অবিভক্তং বিভক্তেযু* অর্থাৎ বাহা 
বিভক্ত ঝা! ভিন্ন ভিন্ন, তাহার মধ্যে অবিভক্তত। বা একত্ব যাহা দ্বার বুঝা যায় 
তাহাই প্রত জ্ঞান * €গী. ১৮, ২*)। কিন্তু ইন্ড্রিয়-যোগে মনের উপর যে 
সংস্কার প্রথমে লংঘটিত হয়, তাহ! কিরূপ, এই বিষয়ের ুস্ম বিচার করিলে 
আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, চোখ, কান, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বার! পদার্থ- 
মাত্রের রূপ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ জানিতে পারিলেও এই বাহ গুণ ষে দ্রব্যের 
মধো আছে সেই দ্রব্যের অন্তরঙ্গ স্বরূপসন্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদিগকে 
কিছুই বলিতে পারে না। ভিজা মাটির ঘট হইল ইহ! আমর! দেখি সতা, 
কিন্ত যাহাকে আমর| “ভিজ! মাটি” বলি, সেই পদার্থের মুল তাত্বিক স্বরূপ কি. 
তাহা আমরা জানিতে পারি না। চিকনাই, আর্দতা, ময়ল। ব্রং বা গোলার 
ন্যায় আকার (কূপ) ইত্যাদি গুণ, ইন্দ্রিযযোগে মন পৃথক পৃথকরূপে অবগত 
হইলে পর, সেই সমস্ত সংস্কারের একীকরণ করিয়া “দ্র্টা, আত্মা, বলিয়া থাকে 

" ষে ইহা “ভিজ। মাটি” ; এবং পরে এই দ্রব্যের (কারণ, দ্রব্যের তাত্বিক স্বরূপ 
বদলিয়াছে এক্সপ মনে করিবার কেন কারণ নাই) ভিতরফাপা ও গোলাকার বপ্ী, 
.খন্খনে আওয়াজ ও শুষ্কতা ইত্যাদি গুণ ইন্দ্রিয়ের দ্বার মন অবগত হইলে পর, 
'ভাহাদের একীকরণ করিয়। “দর্শক” আত্মা তাহাকে “ঘট, বলিয়৷ থাকে | সারকথা, 
সমস্ত পরিবর্তন ব। ভেদ, “রূপ বা আকারেই” হইত্তে থাকে; এবং 'মনের উপর 
উক্ত গুণসমূহের যে সংস্কার সংঘটিত হয়, 'দ্রন্টা, সেই সকল সংস্কারের একীকরণ 
করিবার পর, একই তাত্বিক পদার্থ অনেক নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার 
সর্বাপেক্ষা সহজ উদাহরণ-__সমুদ্র ও তরঙ্গ, কিংব! স্বর্ণ ও অলঙ্কার। কারণ, 
এই ছুই উদ্নহরণে রং, ঘনদ্থ, তরলতা, ওজন প্রভৃতি গুণ একই থাকে, কেবল 
রূপ (আকার ) ও নাম এই ছুই গুণ বদল হয়। সেই জন্যই বেদাস্তে এই সহজ 
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সর্বদাই প্রদত্ত হইয়া! থাকে । সোন! একই, কিন্ত তাহার আকারে 
দির সময়ে যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, ইন্জরিযযোগে” গৃহীত তাহারই সংস্কার 
সকল মনের দ্বার! একত্র করিয়া 'দষ্ট, তাত্বিক দৃষ্টিতে একই মুল পদার্থের 
একবার *চুলী+, একবার “পৌঁটী”, একবার “সল্লে”, একবার “তন্দণি' এইরূপ ভিন্ন 

ভি নাম দিয়া থাকে। আমরা সময়ে সময়ে পদার্থসমূহের এই প্রকার যে নাম 
দিয়া থাকি, সেই নামকে এবং যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির দরুণ উক্ত নাম বদলাইতে 
থাকে সেই আক্ৃতিপমুহকে উপনিষদে “নামরূপ” (নাম ও রূপ ) বলা হয়? এবং 
অন্য সমস্ত গুণের ও উহ্ারই মধ্যে সমাবেশ করা যায় ছা, ৩ ও ৪) বু. ১-:৪* ৭)। 
কারণ, থে কোন গুণ ধরনা কেন, তাহার কোন ন! কোন নাম বা রূপ 
থাকিবেই। কিন্তু এই নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে বদল হইলেও, মূলে তাহাদের 
আধারভূত এই নামরূপ হইতে ভিন্ন ও অপরিবর্তনীক্ষ কোন ড্রব্য আছে 
বলিতে .হয়। জলের উপর যেমন ফেণপুঞ্ত (বা তরঙ্গ) থাকে, সেইরূপ 
একই মৃগ দ্রবোর উপর অনেক নামরূপের আবরণ আপিয়! পড়িয়াছে _ইহা৷ বলি- 
তেই হইবে। আমাদের ইন্দ্রিরগণ, নামরূপ ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি করিতে 
পারে ন! সত্য; তাই এই নামরূপের আধারভূত অথচ নামরূপ হইতে ভি 
এঁ যে-মূল দ্রব্য, ইন্ড্রিয়গণ তাহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সমস্ত 

* জগতের আধারভূত এই তত্ব অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্জরিয়ের অক্তেয় হইলেও তাহা 
সৎ, অর্ধাং সত্য নতাই সর্বকালে সকল নামরূপের মূলে এবং নামরূপের মধ্যেও 
বাদ করিতেছে, তাহার কখনই লোপ পায় না, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা এই নিশ্চিত 
অনুমান করিতে হয়। কারণ, ইন্দ্রি়গোচর নামরূপ ব্যতীত মূলে কিছুই নাই, 
এইরূপ 'মানিলে “হার” ও “ব্লক” প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ একই পদার্থে নির্দিত 
হইয়াছে, আমাদের এই যে জ্ঞান এক্ষণে হয় তাহার কোনই ভিত্তি থাকিবে 
না। এই অবস্থাতে ইহা “হার” ইহা “বলয়”, ইহাই বলা ষাইতে পারে 
কিন্ত “হার সোনার”, এবং “বলয় সোনার ইহা কখনও বলা বাইতে পারে 
না। তাই ন্যায়ত ইহ! সিদ্ধ হয় যে, “সোনার হার”, “সোনার বালা” ইত্যাদি 
বাক্যে 'সোনার' এই শব্দের দ্বারা যে সোনার সঙ্গে নামরূপাত্মক হার ও বালার 
সম্বন্ধ যোজিত হুইক্সাছে, সেই সোনা কেবল শশশৃঙ্গবৎ অভাবরূপী নহে, উহা! সমস্ত 
অলঙ্কারের আধারতৃত দ্রবাঁংশৈরই রোধক। এই ন্যায়টি জাগতিক সমস্ত পদার্থে 
প্রয়োগ করিলে এই সিদ্ধান্ত বাহির হয় যে, পাথর, স্ক্রা, রূপা, লোহা, কাঠ 
প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপাত্বক ষে সকল পদ্দার্থ আমাদের নজরে আসে সে সমস্ত 
একই কৌন নিত্য দ্রব্যের উপর বিভিন্ন নামরূপের গিন্টি চড়াইয়। উৎপন্ন হই- 
রাছে; অর্থাৎ সমস্ত ভেদ কেবল ন্বামরূপেরই, মূল দ্রব্যের নহে, নানাপ্রকার 
নাষরূপের' নীচে মূলে একই পদার্থ নিত্য বাস করিতেছে । “সমস্ত পদার্থে এইকপ 
নিত্যরূণে সর্বদাই থাকা”--ইহাকেই সংস্কত ভাষায় “সভাসামান্যত্ব" বলে। 
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আমাদের বেদাস্তশান্পের উক্ত সিদ্ধান্তই কাণ্ট প্রভৃতি অর্বাচীন পাশ্চাত্য 
তব্বজ্ঞানীরাও স্বীকার করিয়াছেন । নামরূপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত, নামরূপ 
হইতে ভিন্ন, এই যে কোন অনৃশ্য দ্রব্য আছে তাহাকেই তাহারা আপন গ্রন্থে 
“বস্ততত্ব' বলিয়া! এবং নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নামরূপকে “বহিদৃশ্যি বলিয়! 
অভিহিত করিয়াছেন।* কিন্ত বেদাস্তশাস্ত্রে, নিত্য পরিবর্তনশীল নামক্নপাত্মক 
বহির্দুশ্যেকে “মিথ্যা” বা “নশ্বর এবং মূল দ্রব্যকে “সতা? বা “অমৃত” বলিবার রীতি 
আছে। সাধারণ লোক চচন্ষুর্বৈ সত্যং অর্থাৎ চোখে যাহা দেখা যায় তাহাই 
সত্য, এইরূপ সত্য শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে) এবং লোকব্যবহারেও 
দেখা যায় যে, লাখ টাকা পাইয়াছি এইরূপ স্বপ্ন দেখ কিংবা লাখ টাক! 
পাইবার কথা কানে শোনা, এবং লাখ টাক! হাতে পাওয়া,__ইহাদের মধ্যে 
অনেক প্রতেদ আছে ।' এইজন্য কাণাঘুসা কোন কথ! যে শুনে এবং চক্ষে 
যে দেখে, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিবে ইহার 
মীমাংসার জন্য বুহদারগ্যক উপনিধদে, চচ্ষুর্বৈ সতাং এই বাক্য আসিয়াছে 
€ বৃ. ৫. ১৪-৪)। কিন্তু টাক। পদার্থটি--টাকা” দৃশ্যটি নাম ও রূপে অর্থাৎ 
বর্তল আকৃতিতে সত্য কিনা-_ে শাস্ত্র ইহার নির্ণয় করিবে সেই শাস্ত্রে সত্যের 
এই আপেক্ষিক ব্যাধ্যা কি উপযোগী? ব্যবহারে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির 
কথায় যদি মিল না থাকে, যদ সে এখন এক কথা পরুক্ষণে আর এক কথ! 
বলিতে থাকে তখন লোকে তাহাকে মিথ্যুক বলে। আবার এ ন্যায়ই 
প্রয়োগ করির! "টাকার" নামরূপকে (আভ্যন্তরিক দ্রব্যকে নহে) মিথুক 
কিংর! মিথা। বলিতে বাধ কি? কারণ, টাকার এই চক্ষুগ্রাহ্য নামরূপ আজ 
টাক। হইতে বাহির করিয়া লইয়। কাল তাহার স্কানে “চেন কিংবা! *পেয়াল।, 
এই নামরূপ দেওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ নামরূপ নিত্য তফাৎ হয়, নামরূপের 
মিল থাকে না, ইহা আমরা প্রতাক্ষ দেখিতে পাই। এখন চোথে বাহ! 
'দেখ। যার তাহা ব্যতীত আর কিছুই সত্য নহে এইরূপ বলিলে, একীকরপের 

যে মানসিক ক্রিগ্নাতে জগব্জ্ঞান হয় সেই ক্রিরাও চোখে দেখা যায় না অতএব 
তাহাকে ও মিথ্যা বলিতে হয়) সেইজন্য আমাদের সমস্ত জ্ঞানকেই মিথ্যা 
বলিতে হর। এই বাধ এবং এইরূপ অন্য বাধার কথা মনে আনিয়া, যাহ! 
চোখে দেখ! যার এইরূপ সত্যকে, সত্যের এই লৌকিক ও আপেক্ষিক লক্ষণকে 

* কান্টের 072127%2 ০/ 7776 189459% গ্রন্থে এই বিচার কর! হইরাছে ॥ নাঁষ- 
ক্ষপাক্সক জগতের মূলে অবস্থিত দ্রব্যকে তিনি 'ডিং আন্ জিশং (10108 2) 51010- 
70)1710 10 165911 ) এইরূপ নম দিয়াঞ্েন এবং ইহারই তাবাস্তর আমর! বন্ততত্ব করিয়াছি। 

নামরূপের অবতার কান্টের 'এরশায়নুজ" (70701)017028- 81009219006 )। কাটের 
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তা বলিয়া স্বীকার না করিক্স, যাহ! অবিনাশী অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিষ লোপ 
পাইলেও যাহ! কখনই লোপ পাক়.না তাহাই সতা, সমস্ত উপনিষদে এই প্রকার 
সতা শব্দের বাখ্যা কর। হইয়াছে । এবং :মহাভারতেও সত্যের এইরূপ লক্ষণ 
দেওয়া হইয়াছে-_ 

সত্যং নামাহব্যরং নিতামবিকারি তথৈব চ। * 
অর্থাৎ_-প্যাহা অব্যয় অর্পাৎ কখন বিনাশ পায় না, নিত্য অর্থাৎ চিরকাল 
সমান থাকে এবং অবিকারী অর্থাৎ যাহার পরিবর্তন কখনই হয় না, তাহাই 

*--€( মভা. শাং, ১৬২, ১০)। এখন এক কথা বলা, আর এক সময়ে 
আর এক কথ। বলা-_এই ব্যবহারকে যে মিথ্যা বাবহার বল! হয়, ইহাই 
তাহার বীজ। সতোর এই নিরপেক্ষ লক্ষণ স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, চোখে 
দেখিলেও ক্ষণপরিবর্তনশীল নামরূপ মিথ্যা ; এবং" চোখে না দেখা গেলেও 
নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত ও নামরূপের মুর্পে সতত সমানভাবে অবস্থিত অসুত 
বস্ততত্বই সতা। ভগবদগীতাতে “যঃ স সর্কেষু ভূতেষু নশ্যৎস্থন বিনশ্যতি* 
(গী, ৮, ২০ ১ ১৩, ২৭) সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের নামরপাত্মক 
শরীর লোপ পাইলেও যাহা তোপ পায়না তাহাই অক্ষর ব্রঙ্গ_ব্রঙ্গেক্র 
এইরূপ যে বর্ণনা কর! হইয়াছে তাহা এই ভাবেই করা হইয়াছে । মহাভারতে 
নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধর্মের নিরূপণে, প্যঃ স সর্কেষু* ইহার বদলে “তৃতগ্রাষ- 

.শরীরেষু” এইরূপ পাঠভেনে এই শ্লোকই পুনর্বার আসিন্বাছে (মতা. শাং, ৩৩৯, 
২৩)। সেইরূপ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ শ্লোকের তাৎ্পর্্যও ইহাই । 
বেদাস্তে “অলঙ্কার” মিথ্যা এবং “সুবর্ণ সত্য এইরূপ যে বলা হয়, তাহার 
অর্থে অলঙ্কার নিরুপযোগী কিংবা একেবারেই মিথ্যা, অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, 
'অথব! মাটাতে গিশ্টী করা অর্থাৎ উহার মূলেই অস্তিত্ব নাই এরূপ অভিপ্পেত 
নহে। এখানে “মিথ্যা” শব্দ এইস্কানে পদার্থের বর্ণরূপাদি গুণ ও আকৃতি অর্থাৎ 
উপরকার বাহ্য দৃশ্য সম্বন্থ, প্রযুক্ত হইয়াছে, আভ্যন্তরিক তাত্বিক দ্রব্যের জক্ষণ- 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। তাত্বিক দ্রব্য চিরকালই সত্য, ইহা মনে রাখিতে 
হইবে। পদার্থমাত্রেরই ন্লামরপাত্মক আবরণের নীচে মূলদেশে কি তন্ব আছে 
বেদান্তী তাহাই দেখেন ) তব্বজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়ই ত তাহাই। ব্যবহারে 
আমরা ্রতাক্ষ দেখিতে পাই যে, কোন গহন! গড়াইবার জন্য আমরা অনেক্ষ মজুরী দিলেও আপতকালে সেই গহনা পোদ্দারের নিকট বিক্রয় কবিবার সমর, পোদ্দার আমাদিগকে স্পষ্ট এই কথা বলে যে *গ্ুহন। . গড়াইতে তোলা-পিষ্ 
কত খরচা হইয়াছে আমি তা দেখিব না? তুমি এই গহন! যদি .সোনার দরে 

* গ্রীন [98] এর (সৎ বা সত্য ) বাঁখ্য! করিবার সময় “10209৩72105 01)105 23 7222, 16 1৭ 2722/05726* এইক্প বলিয়াছেন (£৮01220% 40 2৫ $25)। থীনের এই ব্যাখ্যা এবং মহাভারতের উপরি-উদ্ত যা এই ছুই তব: একই? 
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দাও তকিনিব!” বেদান্তের পরিভাষায় এই বিচারই ব্যক্ত করিতে হইলে- 
“পোদ্দারের চোখে গহন! মিথ্যা ও গহনার সোনাটাই সত্য” এইরূপ বলিতে 
হয়। নুতন গঠিত গৃহ বিক্রয় করিবার সময় তাহার সুন্দর আকার 
(রূপ ), অথবা স্থবিধাজনক রচন! (মারৃতি ) করিতে কত খরচা হইয়াছে সে 
দিকে লক্ষ্য না করিয়া, গৃহের মালমস্ল1 ও কাঠের দামে আমাকে বিক্রয় কর, 
খরিদ্দার এইরূপ বলিয়া থাকে । 'নামরপাত্মক জগৎ মিথ্যা এবং ব্রঙ্গ সত্য 
বেদাস্তের এই উক্তির অর্থ উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। “দৃশ্য 
জগৎ মিথ্যা ইহার অর্থে জগৎ চক্ষে দেখ! যায় না! এরূপ ধরিবে না; একই 
দ্রবোর নামরূপের ভেদে উৎপন্ন জগতের অনেক স্থলকত কিংবা! ব্ীলরুত দৃশ্য 
নশ্বর অতএব মিথা, এবং এই সমস্ত নামরূপাত্বক দৃশ্যের আবরণের নীচে নিয়ত 
অবস্থিত অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয় দ্রব্যই নিত্য ও সত্য, ইহাই তাহার প্রকৃত 
অর্থ। পোদ্দারের নিকট গোট, তাবিজ, বাজুবন্দ, হার প্রভৃতি গহন! মিথ্য! 
এবং সেই সব গহনার সোনাই সত্য; কিন্তু জগতের যে ত্বর্ণকার, তাহার 
কারখানায় মূল একই দ্রবোর ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দিয়া সোনা, পাথর, 
কাঠ," জল, বায়ু প্রভৃতি, সমস্ত গহন! গড়া। হয় বলিয়া বেদাস্তী পোদ্দার অপেক্ষা 
আরও কিছু বেশী তলাইয়া সোনা, রূপা কিংবা! পাথর প্রভৃতি নামরূপকে 
গহনারই ন্যায় মিথ্যা জানিয়া এই সমস্ত. পদার্থের মূলে অবস্থিত দ্রব্য অর্থাৎ 
বস্ততত্বই সত্য অর্থাৎ অবিকারী সত্য, এইক্সপ সিদ্ধান্ত করেন। এই বস্ত- 
তত্বে নামরূপ আদি কোন গুণই না থাকা প্রযুক্ত উহা! নেত্রাদি ইন্দিয়ের গোচর 
কখনই হইতে পারে না। কিন্তু চক্ষে না দেখিলেও, নাকে আত্রাপ না করিলেও, 
হাতে স্পর্শ ন৷ করিলেও অব্যক্করূপে তাহা থাকেই, কেবল এইটুকু বুদ্ধির দ্বার! 
যে অনুমান করা যার তাহ! নহে, কিক দগতে যাহার কখন পরিবর্তন হয় না এমন' 
একটা কিছু যাহা আছে তাহাই সত্য বস্ততত্ব, এরূপও নিশ্চয় করিতে হয়। 
ইহাকেই জগতের মুল সত্য বলে। কিন্তু সত্য ও মিথ্যা, ইহাদের বেদাস্ত- 
শান্ত্রোক্ত পারিভাষিক অর্থ লক্ষ্য না করিয়া কিংবা আমরা এই শব্দের যে অর্থ 
মনে করি তাহ হইতে ভিন্ন অর্থ হইতে পারে কি ন। ইহা দেখিবার কষ্ট শ্বীকার 
ন! করিয়া “আমাদের চোখে প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগতও বেদাস্তী মিথ্যা বলে, একর 
উপায় কি? এই কথা বলিয়া কতকগুলি অন্ত বিদেশী এবং স্বদেশী পর্ডি- 
তন্মন্য লোকও অধৈত বেদাস্তের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাক্কের 
উক্তি অন্নুদারে বলিতে প্রি যে, অন্ধ যে স্তস্ত দেখিতে পায় না তাহা কিছু 
স্ভ্তের দোষ নহে! নিত্য পরিবর্তনশীল অতএব নশ্বর নামরূপ সত্য নহে? 
ধে ব্যক্তি সত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী তত্ব দেখিতে ঢায় তাহার দৃষ্টি নামরূপ ছাড়াইয়। 
নামরূপের বাহিরে যাওয়! চাই, ছান্দোগা (৬. ১১ ও ৭* ১), বৃহ্দারপ্যক (১, 
৬» ৩), সুণ্ডক (৩, ২.৮), এবং প্রশ্ন (৬. £) গ্রভৃতি উপনিষদে ইহা বার- 
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সবার উক্ত হইয়াছে । এই লামরূপকে কঠ (২.৫) মুগ্ডক (১.২,৯) 
প্রভৃতি উপনিষদে 'অবিদ্যা, এবং শ্রেতাস্বতরোপনিষদে “মায়া, নামে কথিত 
হুইক্লাছে। ভগবদ্গীতায় “মায়া” মোহ” 'অক্জান, এই সকল শব্দের দ্বারা এ 
অর্থই ৰিবঙ্ষিত। জগতের আরম্তে যাহা কিছু ছিল তাহা নামরূপবর্জিত অর্থাৎ 

নিগুণ ও অব্যক্ত ছিল; পরে তাহা নামরূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্ত ও সগুণ হইয়! 

পড়িল (বৃ. ১.৪. ৭ $ ছাং, ৬. ৯. ২, ৩)। তাই বিকারী কিংবা! নশ্বর নাম- 

ব্ূপকেই “মায়্া' সংজ্ঞ। দ্বিয়া এই সগুণ বা দৃশ্য জগৎ এক মূল দ্রব্যের অর্থাৎ 

ঈশ্বরের মারার খেলা কিংবা লীল। এইরূপ বল! হয়। এইক্ধপ দৃষ্টিতে দেখিলে 
সাংখ্যদিগেক্, প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও উহা সত্বরজতমোগুনণী অতএব নাম- 
পের দ্বারা যুক্ত মায়াই। এই প্রক্কৃতি হইতে (৮ম প্রকরণে বর্ণিত ) বিশ্বের 
যে উৎপত্তি ব বিস্তার হইতেছে, তাহা'ও সেই মাম্পর সগুণ নামরূপাত্মক 
বিকার। যে কোন গুপই বল, তাহ! ইস্ত্রিরগোচর স্থতরাং নামরূপাত্মক হইবেই 
হুইবে। সমস্ত আধিভৌতিক শাস্ত্রও এইরূপ মায়ার গণ্ডীর মধ্যে আসে। 
ইতিহাস, তৃজ্জান, বিদ্বাৎশান্ত্রৎ রসায়নশান্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি যে-কোন শাস্ত্র 
ধর না কেন, তাহার মধ্যে যে বিচার-আলোচনা কর! হুইয়৷ থাকে তাহাতে সমস্ত 
নামরূপেরই বিচার থাকে অর্থাৎ কোন পদার্থের এক নামরূপ চলিয়! গিয়া! সেই 
পদার্থের অন্য নানরূপ কি করিয়া হয় তাহারই বিচার-আলোচন1 করা হয়। 
উদাহরণ যথা, যার নাম জল তাহার বাম্প নাম ক্খন্ ও কিরূপে আসে, কিংব! 

" এক কুচ্কুচে কালে জাম হইতে তাত্ত্র, সবুজ, নীল প্রভৃতি অনেক প্রকারের 
রং(রূপ )কি করিয় হয় ইত্যাদি নামরূপের তেদেরই বিচার এই শাস্ত্রে কর! 
হইয়া থাকে । তাই, নামক্ধপের মধ্যেই মগ্র এই শাস্ত্রের অভ্যাসের দ্বারা নাম- 
রূপের বাহিরে অবস্থিত সত্য বস্তর জ্ঞান হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সত্য 
্রহ্ধবস্তর অনুয়ন্ধান করিতে চায়, তাহার দৃষ্টিকে এই সমস্ত আধিভৌতিক অর্থাৎ 
নামরূপাত্মক শাস্ত্রের বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে, ইহা সুম্পই। এবং এই 
অর্থ ছান্দোগ্য উপন্ষিদের* সপ্তম অধ্যায়ের প্রারস্তিক কথার মধ্যে ব্ক্ত কর! 
হইর়াছে। কথারন্তে নারদ খধি সনংকুমার অর্থাৎ স্কন্দের নিকট গিয়া! “আমাকে 
আত্মভ্তানের উপদেশ দাও”, এইরূপ বলিলেন; তখন সনৎকুমার প্তুমি কি 
শিখিয়াঞ্ছ আগে বল তার পর আমি বলিব” এইক্প প্রশ্ন কারিলেন। নারদ 
বলিলেন “আমি খগ্বেদাদি চারি ও ইতিহাস পুরাণরূপী পঞ্চম সমেত সমস্ত 
বেদ, ব্যাকরণ, গণিত, তর্কশান্্, কালশান্ত্র, লীতিশাস্ত্র, বেদাজ, ধর্থশান্ত্র, 
ভূতবিদ্যা, ক্ষাত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজনবিরদ্টা প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষ! 
করিয়াছি; কিন্ত তাহার দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় নাই বলিয়। এক্ষণে আপনার 
নিকট আসিয়াছি।” তাহাতে সনৎকুমার “তুমি যাহা কিছু শিখিয়াছ তাহা 
সমস্ত নামক্ূপাআক, প্ররুত ব্রহ্ম এই নাম ব্রন্দের অতীত" এইরূপ উত্তর দিয়! 
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পরে ক্রষে ক্রমে এই নামরূপ অর্থাৎ সাংখ্যদিগের 'অব্যক্ত প্রকৃতির অর্তীত 
কিংবা বাণী, আশা, সঙ্কল্,, মন, বুদ্ধি (জ্ঞান) ও প্রাণ_-ইহাদেরও অতীত 
এবং ইহাদের খুব উপরে অবস্থিত ষে পরমাত্মারপী অমৃত তব, নারদকে তাহারই 
সহিত পরিচয় করাইয়৷ দিলেন । 

উপরি-উক্ত বিচার-আলোচনার তাৎপর্য এই যে, মানব-ইন্দ্রিয়ের নামরূপের 
অতিরিক্ত আর কিছুরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান না! হইলেও এই :অনিত্য নামরূপের 
আবরণের নীচে চক্ষু অগোচর অতএব অব্যক্ত কোন কিছু নিত্য দ্রব্য 
'বণাই থাকিবে এবং তৎপ্রযুক্তই সমস্ত জগতের জ্ঞান আমাতে একত্বের বার! 
হইপ্না থাকে । যাহ! কিছু জ্ঞান হয় তাহা আত্মারই হইয়! ষ্বীকে, তাই 
আত্মা জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতার যে জ্ঞান হয় তাহা নামরূপাত্বক জগতেরই 
জ্ঞান; তাই, নামরূপাত্মক বাচ্য জগতই জ্ঞান ( মভ।. শাং. ৩০৬, ৪০ )) এবং 
এই নামরপাত্মক জগতের যুলে যে-কিছু বস্ততত্ব আছে তাহাই জ্ঞে়। এই 
ধঙ্গীকরণ শ্বীকার করিয়। তগবদ্গীতায় জ্ঞাতাকে ক্ষেত্রজ্ত আত্ম। এবং জ্ঞেয়ফে 
ইন্ড্রি়াতীত নিত্য পরব্রহ্গ (গী, ১৩, ১২-১৭) বল হইস্সজাছে ; এবং পরে 
জ্ঞানের তিন ভেদ করিয়৷ ভিন্নত্ব কিংবা! নানাত্বের দ্বার! উৎপন্ন জগত্জ্ঞানকে 
'স্াজসিক এবং শেষে নানাত্বের ষে জ্ঞান একত্বরূপ হইতে হয় তাহাকে 
সাত্বিক জ্ঞান বল1+ হইয়াছে (গী. ১৮২৯, ২১)। এই সথখন্ধে কেহ কেহু 
এইরূপ তর্ক করেন যে, জ্ঞান্তা, জ্ঞান ও জ্ঞেযর এইরূপ ত্রিবিধ ভেদ করা ঠিক 
লহে ) আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান হয়, এই জগতে তাহা হইতে ভিন্ন আর 
কিছু আছে এরূপ বলিবার পক্ষে আমাদের কোন প্রমাণ নাই। গ্ররু ঘোড়া 
প্রভূত যে সকল বাহা বস্ত আমর। দেখিতে পাই তাহা আমাদের জ্ঞানই, এবং 
এই জ্ঞান সত্য হইলেও তাহা কি কৃরিয়! উৎপন্ন হইল বুঝাইবার জন্য আমার 
জ্ঞান ব্যতীত অগ্ন্য কোন উপায় থাকে না; অতএব এই জ্ঞান 'বাতীত বাহ 
পদার্থ বলিয়া কোন স্বতত্ত বন্ত আছে কিংবা এই সকল বাহ্ বস্তর মূলে অন্য 
কোন স্বতন্ত্র তত্ব আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, জ্ঞাতা ন! 
থাকিলে জগৎ থাকে কোথায় ? এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, জ্রীতা, জ্ঞান ও 
জের হহাদের মধ্যে জ্ঞে্র এই তৃতীক বর্গ থাকে না) জ্ঞাতা ও তাহার জ্ঞান 
এই ছুই শুধু বাকী থাকে" এবং এই" বুক্তিবাদকে আর একটু দুরে 
'জুইয়। গেলে 'জ্ঞাতা ঝ টা ওতো, এক প্রকারের জ্ঞানই, তাই শেষে 
জ্ঞান ব্যতীত আর কোনৃ বস্তই অবশিষ্ট থাকে না। ইহাকে বজ্ঞানবাদ 
বলে; এবং ইহাকেই যোগ্াচারপন্থী বৌদ্ধের! প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছে 
ক্ঞাতার,জ্ঞান ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য . কিছুই এই: জগতে নাই; ' অধিক... কি,. 
জগতই নাই, যাহ। কিছু আছে তাহা মন্তুষ্যের জ্ঞানই, এইরূপ এই মার্গের 
'বিত্বানেরা' প্রতিপাদন. কত্ষিয়াছেন। ইংরেজ 'গ্রস্থকারদিগের দদধ্যেও হিন্ডিশেক 
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ন্যায় পতিত এই প্রকার মতের. অগ্রনী । কিন্ত বেদাব্ীদিগের. নিকট 

এই মত মান্য নহে; বাদরায়ণাচার্ধা বেদান্ত্থত্রে (বে ২ ২. ২৮০৩২) এবং 
শ্লীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য উক্ত হুত্রলমূহের ভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন । মহুযোর 
মনের উপর উৎপন্ন সংস্কারই শেষে মনুষ্য জানিয়া থাকে, ইহ! মিথ্যা নহে? এবং 

ইছাকেই আমরা! জ্ঞান বলি। কিন্ত জ্ঞান ব্তীত বদি অন্য কিছু না থাকে, তকে 
“গরুণনন্বন্ধীর জ্ঞান ভিন্ন, 'ঘোড়।”সন্বন্ধীর জন ভিন্ন, এবং 'আমি'বিষর়ক জ্ঞান 

তিক্ল,_ এইরূপ বিভিন্ন জানের মধ্যেই যে ভিন্নতা আমাদের বুদ্ধি উপলব্ধি করে 
তাহার কারণ কি? জ্ঞান হইবার মানসিক ক্রিয়! সর্বত্র একই মানিলাম ? কিত 
তন্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই বলিলে গরু ঘোড়া ইত্যাদি বিভিন্ন ভেদ আসিল 
কোথা হইতে? স্বপ্রক্গতের ন্যার মন আপনিই আপন মর্জি অনুসারে জ্ঞানের 
এই ভেদ স্থাপন করে এইরূপ কেহ যদ্দি বলেন,' তাহা হইলে ম্বপ্নজগৎ 
হইতে ভিন্ন জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানে যে একপ্রকার সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়। বায়, 

তাহার কারণ বলিতে পার যার না। (বেহ্য, শাং তা, ২, ২, ২৯7৩, ২, ৪ )1 
তাছাড়া, জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বস্ত নাই, এবং প্রষ্টার” মনই সমস্ত ভিন্ন ভিগ্ন 
পদার্থ নির্মাণ করে এইরূপ বলিলে, প্রত্যেক দ্রষ্টার “আমার মন? অর্থাৎ “আমিই 
স্ন্ত' কিংব। “আমিই গরু? এইরূপ 'আমি-পুর্ব্বক* সমস্ত জ্ঞান হওয়৷ চাই। কিন্তু 
তাহা ন! হইয়া, আমি পৃথক, স্তস্ত গরু প্রভৃতি পদার্থও জম হইতে ' তিন্ন, 
যখন এইরস গ্রঠীতি সকলের হইয়া খাকে, তখন ষ্টার মনে সমস্ত প্রান উৎপকন. 
'হুইবার জন্য এই আধারভূত বাহুজগতে অন্য কোন স্বতন্ত্র বা বন্ত অবশ্যই 
থাকিবে, এইরূপ শক্করাচার্ধ্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ( বে, শাংভা ২. ২* ২৮ )1 
কাণ্টের মতও এইরূপ; জাগতিক জ্ঞানলাভের জন্য মনুষ্যের বুদ্ধির একীকরণ 
্লাবশ্যক হইলেও, এই জ্ঞানকে বুদ্ধি একেবারেই আপন হইতে অর্থাৎ নিরাধার 
কিংবা সম্পূর্ণ নূতন উৎপন্ন করে না, তাহা সর্বদাই জাগতিক বান বস্তর অপেক্ষা 
করে, ইহা তিনি স্পষ্ট বলিরাছেন। এই স্থানে কেহ প্রশ্ন ক পারেন যে, 
শকিহে! শঙ্করাচার্ধ্য একবার'বাহু জগৎ মিথ বলেন এবং পুনরাব্ন বৌদ্ধদিগের মত 
খণ্ডন করিবার সময় সেই বাহ জগতের অস্তিত্বই দ্রষ্টার অন্তিত্বেরই ন্যায় সত্য," 
এইরূপ প্রতিশাদন করেন! কেমন করির! ইহার সমন্বয় করা যাইবে?” এই প্রশ্নের 
উত্তর পুর্বেই দেওয়া! হইয়াছে । আচার্ধঃ বাহ্ জগতকে বখন মিথ্যা বা অসভা; 
ৰলেন, তখন বাহ্ঙগতের দৃশ্য নামরূপ অপত্য অর্থাৎ নশ্বর ইহাই তাহার জর্দ, 
বুঝিতে হইবে । , নামকপাত্বক বাহ্ দৃশ্য মিথ্যা হইলেও উহার ছারা তাহার 
নুলে কো প্রকার ইন্জরিগ্নাতীত সতা বস্ত আছে, এঁই সিদ্ধান্তের কোন বাধা, 
ক্রনা। সারকথা, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিারে যেমন এই সিদ্ধান্ত করা হইদ্াছে বে. 
দেহেম্রিয়াদি নশ্বর নামরূপের মূলে কোন নিত্য আত্মতত্ব আছে; সেইরপ্র 
বুলিডে। হর. কী জাবরণ/ক বাহ্য গড়ের মুলেও কোন নিত্য ভাবত আছে৷. 

হি 



২ গীতারহস্য অথরা কর্ম যোগশাস্তর । 

ভাই, দেহেঙ্িয় গু যাহা জগৎ এই হুয়ের নিত্য পরিবর্তনশীল অর্থাৎ মিথ্যা 
ছুশামান বস্তর মূলে ছুইদ্িকেই কোন নিত্য অর্থাৎ সতা বস্ত আচ্ছাদিত 
হুইয়। আছে, এইরূপ বেদাস্তশান্ত্র নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহার পরে দুই দিকের 
এই যে নিত্য তত্ব, ইহ! বিভিন্ন কি একপপ এই প্রশ্ন আসে । কিন্ত ইহার বিচার 
আবার করিব। অনেক সময় এই মতের অর্বাচীনতাসন্বন্ধে যে আপত্তি কর! হয় 
প্রথমে তাহার একটু বিচার করিব। 

কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধদের বিদ্জানবাদ বেদান্তশাস্ত্রের অভিমত না হুই- 
লেও, চক্ষুর গোচর বাহ্জগতের নামরূপা মক শ্বরূপ মিথ্যা এবং তাহার 'মুলদেশে 
যে অব্যয় ও নিত্য দ্রব্য আছে তাহাই সতা, শঙ্করাচা্যের এই মত-_যাহাকে 
মানাবাদ বলে প্রাচীন উপনিষদে বর্ণিত না থাক প্রযুক্ত উহাকেও বেদাস্ত- 
শাস্ত্রের মূল-ভাগ মানিতে পারা যায় না। কিন্তু উপনিষদ মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিলে এই আপত্তি যে ভিত্তিহীন, ইহা যে--কান ব্যক্তির সহজে উপল্বি 
হছইবে। ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, সত্য” শব্ধ ব্যবহারে চক্ষুর গোচর 
হস্তর প্রতি প্রযুক্ত হয়। এইজন্য 'সত্য, শবের এই 'ব্যবহারির অর্থ লইয়াই 
উপনিধদের কোন কোন স্থানে চক্ষুর গোচর নামব্নপান্মক বাহ্য পদার্থকে “সত্য” 
এবং সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত দ্রব্যকে “অমৃত” নাম দেওয়া হইয়াছে? 
উদ্দাহরণ যথা, বৃহদারণাক উপনিষদে (১. ৬৩) প্তদ্দেতদমূতং সত্যেন 
ছন্স২*--সেই অমৃত সত্যের স্বর! আচ্ছাদিত-_এইরূপ বলিয়! অমৃত ও সত্য এই. 
ছুই শব্দের "প্রাণে বা অমৃতং নানরুপে লত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছরঃ*-_প্রাণ অমৃত 
এবং নামরূপ সত্য, এবং এই নামরূপ সতোর দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত-- এইরূপ 
ব্যাথ্য। কর। হইয়াছে । এথানে প্রাণের অর্থ প্রাণম্বরূপ পরবঙ্গ। ইহ! হইতে 
দেখ! যায় যে, পরবর্তী উপনিষদে যাড্ঠাকে “মিথ্যা” ও “সত্য” বল! হইয়াছে পূর্বে 
তাহারই অন্ুক্রমে সতা* ও “অমৃত এই নাম ছিশল। কোন কোন স্থানে এই 
অমৃতকে *সত্যপ্য সত্যং+- চক্ষুর গোচর সত্যের ভিতরকার চরম সত্য (বৃ, ২, 
৩.৬) বল! হইয়াছে । কিন্ত ইহ হইতেই উত্ত' আপত্তি সিদ্ধ হয় না যে, 
উপনিবর্দের কে.ন €কান স্থানে চক্ষুর গোচর জগৎকেই সত্য বলা হইয়াছে-_ 
কারণ, বৃহদারণ্যকেই শেষে আগ্ররূপ পররন্ধ ব্যতীত অন্য সমস্ত 'আর্তম্ অর্থাৎ 
নহ্বর, এইগপ দিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে (বু ৩. ৭,.২৩)। জগতের মুল তথ্ের' 
অন্সন্ধাদ বখন প্রথম আরম্ত হয়, তখন চক্ষুর গোচর জগতকে প্রথম হইতেই 
সা মানিরা লইয়া! তাহারু অভ্যন্তরে অন্য কোন্ স্ছক্ম সত্য লুকারিত জানে 
তাহার অহ্দদ্ধান হইতে লাগিল। কিন্তু পরে এইরূপ দেখ! গেল' যে, বে ধৃশ্য 
জগতের রপকে আমর! সত্য বলির! মনে করি, তাহ! আসলে নশ্বর এবং তাহাক্গ 
খত্যন্তরে কোন অবিনস্বর বা অমৃত তত্ব সাছে। হৃয়ের মধ্যে এই ভেদ' যেমন 
হজ মবিক ব্যক্ত কমিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল; সেই, 'অহ্সাতর “সত্য ও 
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“জযৃত' শ্রই তুই খবের স্থানে “অবিদ্যা+ ও “বিদ্যা এবং পরিশেষে “যায় গ সন্ত 
কিংবা “মিথা। ও সতান এই পরিভাষা প্রচলিত হইতে লাগিল । কারণ “সতা” 
শবের ধাত্বর্য “নিতাস্থারী হওয়া প্রযুক্ত নিত্য পরিবর্তনশীল ও নশ্বর দামরূপকে' 
সত্য বল! উত্তরোত্তর অধিকতর অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিড 
এই প্রকারে 'মার়া” কিংবা “মিথা” শব পূর্বাবধি প্রচলিত হওয়! সস্বে$ 
আমাদের চক্ষুর গোচর জাগতিক বস্তর বাহা আবির্ভাব নশ্বর ও অসত্য $ 
এবং তাহার মুলস্কিত “তান্বিক ভ্রব্যই সৎ কিংবা সত্য, এই বিচার অতীৰ 
প্রাচীন কাল হুইতেই' চণিয়া আসিপ়াছে। খগ্বেদেই "একং স্ বি প্রা বন্ধ 
বস্তি” (১, ১৬৪. ৪৬ ও ১৯, ১১৪, ৫)-যাহ! মুলে এক ও নিত্য (সৎ) 

তাহাকেই বিপ্র (জ্ঞাতা ) বিভিন্ন নাম দিয় থাকেন -__অর্থাৎ এক সত্য বন্ধই 
নামন্পের দ্বারা বিভিন্ন প্রতীত হয় এইরূপ কথিত হইয়াছে । *এক রপেক্ষ 
অনেক রূপ করিয়! দেখান” এই অর্থে খগবেদেও “মায়া শবের প্রয়োগ হই- 
স্াছে, “ইন্ছো মায়াতিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে” ইন্দ্র নিজের মায়ার দ্বারা অনেক রূপ 
ধারণ করেন (খ্. ৬. ৪৭. ১৮)। তৈত্বিরীয় সংহিতা এক স্থলে ( তৈ- সং. ৩, 
১. ১১) এই অর্থেই “মায়া, শবের প্রয়োগ করা হইয়াছে; এবং শ্বেতাঙথ- 
তরোপনিষদে এই “মায়া” শব্ধ নামরূপের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্ত মায়া- 
শব্দের নামরূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবার রীতি শ্বেতাখতরোপনিষদের কাল অবধিই 
প্রচলিত হইলেও ইহা তে। নির্ব্বিবাদ যে, নামরূপকে অনিত্য কিংবা অসত্য কল্পন!: 
করা উহার ,পূর্বব ্ তী, “মারা শব্দের বিপরীত অর্থ করি শ্ীশক্করাচার্ধ্য এই 
কল্পনা নৃতন বাহির করেন নাই'। শ্রীশঙ্করাচারধ্যের ন্যায় ধাহাদের নামরূপাস্বক- 
জগং-ম্বরূপকে “মিথ্যা” নাম দিবার সাহপ হয় না, অথব গীতায় যেমন ভগবান 
' অর্থে মার! শব্দের উপযোগ করিয়াছেন, স্কাহা করিতেও ধাহারা ভক্ পান» 
তাহারা ইচ্ছা করেন তো বৃহদারণ্যক উপনিষদের “সত্য ও “অমৃত” শবের 
স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করিতে প্রারেন। ফাই বলনা কেন, নামরূপ, “নশ্বর” এবং 
মামরূপের সবার আচ্ছাদিত তত্ব অমৃত+ ৰা "অবিনশ্বর এবং এই তেঈ প্রাচীন 
বৈদিক কাল হইভে চলিয়া আলিয়াছে, এই সিষ্কান্তে কোনই বাধা আসে নাঁ। - 

' -ষাক্। নামরূপাত্বক বান জগতের পদার্থমাত্রের যে জ্ঞান আমাদের আত্মার 
উৎপন্ন হয় তাহা উৎপন্ন হইতে হইলে আমাদের আত্মার আধার. এবং আস্মাক্ 
সহিত সমশ্রেণীর বাহাজগতের নান! পদার্থের সূলে-ব্র্তমান “কোন্গনাকোন কিছু 
এক মৃলীতৃত নিত্য একং পদ্দার্থ গ্রীক! চাই ১ নচেৎ এই জান হইতেই পারে না 
কিন্ত এইটুঁক স্থির করিলেই অধ্যাত্বশান্কের কাজ শেষ হয় না| বাহ্য জগতের 
মূলে অবস্থিত এই-বিভ্য বস্তকেই বেদ্বস্তী 'ক্রক্গ” বলেন; এবং সম্ভব-হইতল এই. 
ঝন্ষের ্বরূপ নির্ধারণ করাও আবশ্যক । সমস্ত নামরপাত্মক পদার্থের মূলে কব, 

৭ ৬ 



৮ শীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্র। 

যাগ ব্যক্ত ও স্থূল ('জড়) হইতে পারে না, উহা! সুস্পষ্ট । কিন্তু বাক্ত ও সুল' 
পদার্থ ছাড়িয়া দিলেও মন, স্থৃতি, বাসন প্রাণ ও জান প্রভৃতি স্থূল নহে এমন 
নেক অব্যক্ত পদার্থ আছে, এবং ইহা অপস্তব নহে যে, পরব্রক্গও তাহাদেরই 
মধ্যে কোন না-কোন একটার স্বরূপবিশিষ্ট। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণের ও 
পরব্রঙ্গের স্বরূপ একই । জর্দন পণ্ডিত শোপেনহর পরকব্রক্ষকে বাসনাত্ক, স্থির 
করিয়াছেন । বাসন! মনের ধর্ধথ হওয়ায়, এই মতানুসারে ব্রঙ্গকে মনোময় বলা 
বাইতে পারে (তৈ. ৩.৪ )। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ষে বিচার করা হইয়াছে তাহ! 
হইতে রল! যাইতে পারে বে, *প্রজ্ঞানং ব্রঙ্গ' ( খঁ. ৩. ৩ ),কিংবা “বিজ্ঞানং বরক্গ+ 
( তৈ, ৩. ৫ )- -জড়গতের নানাত্বের যে জ্ঞান একম্বরূপ হইতে আমার হয় 
তাহাই ব্রন্ষের শ্বরূপ | হেগেলের সিদ্ধান্ত এই ধরপেরই | কিন্তু উপনিষদে চিদ্রূপী 
জ্ঞানের ন্যারই সংকে (অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তর অস্তিত্বের সাধারণ ধর্ম ব! 
সত্বাসামান্যত্বকে ) এবং আনন্দকেও ব্রঙ্গম্বরূপেরই অন্ততুক্ত করিয়া ব্রন্মকে 
সচ্চিদানন্দরপ বল! হইয়াছে । ' ইন! ব্যতীত অন্য ব্রঙ্গস্বরূপ হইতেছে গুকার। 
ইঞ্থার উপপত্তি এইরূপ ;--প্রথমে সমস্ত বেদ অনাদি গুকার হইতে নিঃসৃত 
ক্হয়াছে; এবং উহা বাহির হইবার পর সেই বেদের নিত্য শব্ধ হুই- 
তেই পরে ব্রহ্মা যখন সমস্ত জগৎ নির্মাণ করিলেন (গী. ১৭, ২৩১ মভা- 
শাংং ২৩১- ৫৬৫৮), তখন ওকার ব্যতীত মুলারস্তে অন্য কিছু ছিল ন1। 

ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, গুকারই প্রকৃত ব্রহ্গস্বরূপ (মাও্ক্য' ১) তৈততি, 
১ ৮)।' কিন্ত শুধু অধ্যাত্পানদৃক্টিতে বিচার করিলে পরব্রঙ্গের এই সমস্ত 
শ্বরূপই ন্নাধিক নামরূপাত্মক হইয়। পড়ে। কারণ এই সমস্ত. স্বরূপ 
মানব-ইন্দ্রিয়ের গোচর, এবং মনুষ্য এইপ্রকারে যাহা জানে তাহা নামরূপের 
গণ্তীর মধ্যেই পড়িয়া! যায় । তবে,"এই নামরূপের মূলে অবস্থিত যে অনাঙ্গি, 

অন্তর-বাহিরে পূর্ণরূপে অবস্থিত, একাত্মক, নিত্য ও অমৃত তত্ব (গী- ১৩. 
১২-১৭) আছে, তাহার বাস্তব ম্বরূপেয় নির্ণ্ কি করিয়। হইবে? 
অনেক. অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞজ বলেন যে, আর যাহাই হউক না কেন, এই তত্ব 
আমাদের ইন্দ্রিরের অভ্ে্র থাকিবেই) ক্যাণ্ট তো এই প্রশ্নের বিচার 
করাই ছাড়িয়। দিয়াছেন। সেইরূপ উপনিষদেও পনেতি নেতি”- অর্থাৎ 
যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে তাহা নহে; ব্রক্ম তাহারও অতীত, 
এবং চক্ষুর অদৃশ্য; "তে! বাচে৷ নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”-_বাক্যমনের 
অগোচর--এই প্রকারে .পরব্রহ্গে্ন অজ্ঞের শ্বরূপের বর্ণনা করা হইকাছে। 
তথাপি এই অগম্য অবস্থাতেও মনুষ্য আপন বুদ্ধির স্বর! বরঙ্গন্বরূপেক্স এক- 
প্রকার নির্ণ করিতে পারে, ইহা! অধ্যাতশাস্্ স্থির 'করিয়াছে। বাসনা, 
স্থৃতি, ধৃতি, আশা, প্রাণ, জান প্রভৃতি যে সকল অব্যক্ত পদার্থ উপরে বলা, 
সঙয়াছে তশ্ধ্যে ফাঙা অতিশর ব্যাপক কিবা লর্ধশরেঞ্জ নির্ধারিত হইখে ভাঙা: 



অধ্যাত্ব হ্হ৯ 

ফেই পররন্ষের স্বরূপ মানিতে হইবে । কারণ সমস্ত অব্যক্ত পদার্থের মধ্যে 

পরবন্ধ শ্রেঠ এই বিষর-্ট নির্বিবাদ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, আশা, স্বৃতি, 

বাসনা, ধতি ইত্যাদি মনের ধর্শ হওয়ায় মন ইহাদের অপেক্ষা শ্রেঠ ;। মন অপেক্ষা 

তান শ্রেষ্ঠ ; এবং জান বুদ্ধির ধর্ম'বলিয়! জান অপেক্ষ| বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ) এবং শেষে 
বুদ্ধিও যাহার ভৃত্য সেই আত্ম! নকল হইতে শ্রে্ট ( গী- ৩. ৪২ )। ক্ষেত্রক্ষেতজজ- 
প্রকরণে ইহার বিচার কর। হইক়াছে। এখন বাসনা, মন প্রভৃতি সমস্ত অব্যক্ত 

পদার্থের মধ্যে যদি আত্মা! শ্রেঠ হয় তবে পরর্রঙ্গের স্বরূপও অবশ্য তাহাই হইবে 

ইহ শ্বতই নিশ্পন্ন হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ধের সপ্তম অধ্যায়ে এই যুক্কিবাদই 
স্বীকৃত হইয়াছে ; এবং সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন যে, বাক্য অপেক্ষ। মন 

অধিক যোগ্য (ভূয়স.), মন অপেক্ষা! জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা বল, এবং এইগ্রকার 

ক্রমশঃ উর্ধে উঠিয়া আত্মা খন সকল অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ (ভূঁমন্) তখন আত্মাকেই 
পরব্রন্গের প্রত স্বরূপ বলিতে হয়। ইংরেজ গ্রস্থকারদিগের মধ্যে গ্রীণ এই: 

নিঙ্ধান্তই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহার যুক্তিবাদ একটু ভিন্ন হওয়ায় তাহ! 

এখানে বেদান্তের পরিভাষায় সংক্ষেপে বলিব । গ্রীণ বলেন যে, ইন্ডরিয়াদির যোগে 
আমাদের মনের উপর বাহ্য নাময়ূপের বে সকল সংস্কার সংঘটিত হয় তাহাদের 

একীকরণ করির। আত্মার জ্ঞান উৎপর হয় ? এ জ্ঞানের অনুরূপ বাহাজগতের ভিন 
* ভিন্ন নামরূপের মূলেও একত্বের দ্বারা উৎপন্ন কোনপ্রকার বস্তু থাকা চাই 7 নচেৎ 

আত্মার একীকরণের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান. স্বকপোলকল্িত ও 'নিরাধার হইয়! 

বিজ্ঞানবাদের ন্যায় মিথ্যা হইয়া পড়িবে। এই “কোন এক* বস্তকে আমরা 

বর্ষ বলি। প্রতেদ এই যে কান্টের পরিভাষা স্বীকার করিয়! গ্রীণ তাহাকে 
বন্ততত্ব বলেন যাহাই বলনা! কেন, শেষে বস্ততত্ব (বর্গ) ও আত্মা পরু- 

পরের অনুরূপ এই ছুই পদ্ার্থই অবশিষ্ট* থাকে । তন্মধ্যে “আত্মা যন ও 
বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ ইন্তরিয়াতীত হইলেও, নিজের প্রভীতিকে প্রমাণ 'মানিয়া 
আমরা নির্ধারণ করিয়! থাকি যে, আত্মা জড় নহে,_উহা! চিৎরূপী বা! চৈতনা- 
রূপী। আত্মার স্বরূপ এইরূপ নির্ধারিত করিলে পর, বাহৃজগতের, অন্তর্গত 
ব্দ্ধের স্বরূপ কি তাহা স্থির করিতে হইবে। এই বিষয়ে ছইটা মাত্র ,পক্ষই 
সম্ভব--এই ব্রক্ধ ব! বস্ততব্ (১) আত্মন্বরূপাত্মক কিংবা । ২) আত্মা হইতে 
ভিন্ন ম্বরূপাত্বক। কারণ ব্রহ্ম ও আত্ম! ব্যতীত তৃতীয় বস্তই অবশিষ্ট থাকে ন|। 
কিন্ত সকলেই ইহা জানে যে, কোনও ছুই$লগ্গার্থ ক্বরূপত ভিন্ন হইলে 
তাহাদের পরিণাম কিংৰ! কার্ধযও অবশ্য ভিন্ন হইঘে।. "তাই, পদার্থের পরিণাষ 
হইতেই উত্ত পদার্থ ভিন্ন কিংবা! একরূপ, তাহার নিণর আমরা যে কোন শান্ে 
করির! থাকি। উদাহরণ বখা-_চুই গাছের মূল, ডালপালা, ছাল, পাতা, ফুল 

ফল প্রভৃতি দেখিয়। আমর! স্থির করি যে, এ ছইটী গাছ একই অথব! ভিন্ন । এই 
রীতি উপহ্থিত ক্ষেত্রে গ্ররোগ করিলে, আত্মা ও ব্রক্ষ এক-স্থরপাত্বকই হইবে, 



২৩৩ গীতারহ্স্য অথমা কর্্মযোগশাস্ত্র | 

এইরূপ উপলব্ধি হয়। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পদার্থের ষে সংস্কার মনেক্ক 
উপর হয়, এই আত্মার বাঁপারের দ্বারা তাহাদের একীকরণ হয়; একীকরণেক' 
সঙ্গে ষে একীকরণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বাহ্ পদার্থের মূলে অবস্থিত বস্ততব 
অর্থাৎ ব্রঙ্গ উক্ত পদার্থসমূচের নানাত্ব ভাঙগিয়া দেয় সেই একীকরণের মিল 
হওয়। চাই, নচেৎ সমস্ত জ্ঞান নিরাধার ও মিথ্যা হুইয়! পড়িবে, ইহা উপরে 
বলা হইয়াছে । একই নমুনার এবং সম্পূর্ণ এক অন্যের সহিত মিলাইয়! 
একীকরণকারী এই তব ছুইন্থানে হইলেও পরম্পর হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে 
না) অত এব ইহা! স্বতঃপিদ্ধ যে, ইহার মধ্যে, আত্মার যে রূপ তাহাই ব্রঙ্গেরও 
রূপ হইবে ।* সারকথা, যে কোন্প্রকারেই বিচার করা হোক না কেন, 
ইঙ্থাই দিদ্ধ হইতেছে ধে বাহজগতের নামরূপে আচ্ছাদিত ব্রহ্গতত্ব নামরূপাত্মক 
প্রকৃতির নায় জড় তো! নহে, পরন্ত বাসনাত্মক ব্রহ্ম, মনোম় ব্রহ্ম, জ্ঞানমক়্ 
রঙ্গ, প্রাণরন্ধ, কিংবা ওুঁকাররূপী শবব্রঙ্গ, এই সমস্ত ব্রদ্দের রূপও নিয়পদবীর 
এবং প্রকৃত ব্রঙ্গস্বরূপ ইহার অতীত ও ইহা হইতে অধিক যোগ্য অর্থাৎ শুদ্ধ 
আত্মন্ব্ূপ । ইহাই যে গীতারও সিদ্ধান্ত তাহা এই সম্বন্ধে গীতার 
অনেক স্থানে যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় (গী, ২. ২৯) ৭, 
৫7 ৮.৪) ১৩, ৩১7 ১৫, ৭, ৮ দেখ )। তথাপি ব্রহ্দের ও আত্মার স্বরূপ 
এক, এই সিদ্ধান্ত কেবল এই যুক্তিপ্রয়োগে আমাদের খষির| যে প্রথমে সন্ধান 
করিয়াছিলেন এরূপ বুঝিবে না । কারণ, অধ্যাত্মশান্ত্রে কেবল বুদ্ধির সাহাষো 
কোন অনুমানই নিশ্চিত করা যাইতে পারে না, তাহার সহিত সর্ধদ। আত্মপ্রতী- 
তির যোগ ভওয়৷ চাই, ইহা এই প্রকরণের আরস্তেই বপিয়াছি। তাছাড়া আধি- 
ভৌতিক শান্ত্েও অনুভূতি আগে আসে তাহার পর তাহার উপপত্তি জান! যায়, 
কিংবা! অনুসন্ধান করিয়৷ বাহির করা! হয়, ইহ ত আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই 1. 
এই ন্যায় অনুসারে উপরি প্রদত্ত ব্রহ্মাজ্বোকোর বুদ্ধিগনা উপপত্তি বাহির হুইবার 
শত শত বংদর পূর্বে আমাদের প্রাচীন খধিরা “নেহনা নাহস্তি কিঞ্চন”.( বৃ. ৪. 
৪. ১৯) কঠ, ৪. ১১) এই জগতের দৃশ্যমান অনেকত্ব সত্য নহে, তাহার মূলে 
চারিদিকে একই অমৃত, অব্যয় ও নিত্য তত্ব আছে (গী. ১৮, ২০) এইকবপ 

প্রথমে নির্ণ্ন করিয়া, শেষে বাছ্জগতের নানারূপের দ্বারা আচ্ছাদিত অবিনাশী 
তত্ব এবং আমাদের শরীরাস্তভূতি বুদ্ধির অতীত আত্মতত্ব এই ছুই একই অর্থাৎ 
একপদার্থা, অমর.ও অব্যয় কিংঝ1 যে তত্ব ব্রন্ধাণ্ডে তাহাই পিণ্ডে অর্থাৎ মন্ুযোর 
দেহেতেই অবস্থিত, এই দিদ্ধান্ত তাহার! অন্তদুর্টির দ্বারা বাহির করিয়াছেন ; 
এবং বুহদারপযক উপনিষদ যাভ্তব্ক্য মৈত্রেয়ীকে, গার্গী ধাকুণী গ্রভৃতিফে 
এবং জনককে সম্পূর্ণ বেদাস্তের এই রুহ্স্যই বলিয়াছেন (বৃ. ৩. ৫-৮ $ 
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৪, ২-৪)। পঅহ্ং অক্গান্মি*- আমিই জঙ্গ”_ইহা ধিনি জানিরাছেম তিনি 
সমন্তই জানিয়াছেন এইরূপ এই উপনিষদেই পূর্ব্বে বল! হইয়াছে (বৃ. ১, ৪. ১*)১ 

ছান্দোগ্য উপনিষদের বঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা অদ্বৈতবেদান্তের এই 
তত্বই অনেক প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। “মাটীর এক গোলায় কি আছে তাহা 
জানিতে পারিলে মৃত্তিকার নামরূপাত্মক সমস্ত বিকার যেরূপ বুঝ! যায় সেইরূপ 
ষে এক বস্তর জ্ঞান হইলে 'সমস্ত বস্তই জান! ধায়, সেই বস্ত আমাকে বল, তদ্ি- 
ধয়ক জ্ঞান আমার নাই” অধ্যায়ের আরন্তে শ্বেতকেতু আপন পিতাকে 
এইব্লপ প্রপ্ন করিলে, তাহার পিতা তথন নদী, সমুদ্র, জল ও লবণ ইত্যাদি 
অনেক দৃষ্টান্ত দিনা বুঝাইলেন বে বাহবজগতের মূলে যে দ্রব্য আছে তাহ! 
(তং) এবং তুমি (ত্বন্) অর্ধাৎ তোমার দেহান্তর্মত আত্মা একই--“তব্ব" 
মলি”) এবং আপনাকে আপনি জানিলে, সমস্ত জগতের মূলে কি আছে 
তাহা স্বতই তুমি জানিতে পারিবে । এইরূপ শ্বেতকেতুর পিত। নুতন নৃতন 
বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন; এবং রা 
“তন্বমনি*_-তাহাই তুমি_এই স্যত্রের পুনরাবৃত্ত করিস্কাছেন (ছাঁং ৬ 
৮-১৬)। “তত্বমসি” ইহাই অ্বৈতবেদাস্তের মহাবাক্যগডলির মধ্যে মুখ্য 
বাক্য। 

ব্রহ্ম আত্মন্বরূপী-_ইহ। নির্ণয় হইল। কিন্ত আত্মা চিদ্রূপী বলিয়! ব্রহ্মও 
চিদ্রূপী, এরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। তাই এখানে ব্রদ্মের ও সেই 
সঙ্গে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার আরও "কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক 1 
আত্মার সান্নিধ্যে জড়াত্মক বুদ্ধিতে উৎপন্ন ধন্মকে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান বলে। কিন্ত 
যখন বুদ্ধির এই ধর্মকে আত্মার উপর চাপানে৷ উচিত নহে, তখন তাত্বিক 
সৃষ্টিতে আত্মার মুল স্বরূপতচও নিগুণ ও জাজ্ঞেয় বলিয়াই মানিতে হইবে। 
তাই প্রাহারও কাহারও মত এই যে, ব্রহ্ম আত্মন্বদ্ূপী হইলেও” এই 
উভয়কে কিংবা ইহাদের মধ্যে কোন একটিকে চিদ্রূপী বল৷ কিয়দংশে গৌণ. 
কেবল চিদ্রূপসম্বন্ধেই এই আপত্তি নহে; কিন্তু “সৎ এই বিশেষণও পর্ত্রন্দের 
উপর চাপানো ঠিক নহে ইহাও সঙ্গে ন্বতঃই প্রাপ্ত: হওয়া যায়। কারণ 
সৎ ও অসৎ এই হই ধর্ম পরম্পর-বিরুদ্ধ ও নিয়ত পরস্পরসাপেক্ষ অর্থাৎ হই 
বিভিন্ন বস্তর উদ্দেশেই বল! হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি আলোক কখনই 
দেখে নাই, দে আধারের কল্পন। করিতে পারে ন1) শুধু তাহাই নহে, আলে ও 
আধার এই ছুটি শবের দ্বন্থও সে বুবিতে পারিবে সৎশু অসৎ এই 
শব্দ্বয়ের 'ঘন্বসম্বন্ধে এই নায়ই উপযোগী । কোন কোন বস্তর নাশ হইয়া 
থাকে ইহা আমাদের উপলব্ধি হইলে, থ্মামরা! সমস্ত বস্তর অসৎ (নশ্বর) ও সৎ 
( অবিনশ্বর ) এই ছুই বর্গ নির্দেশ করিতে থাকি; কিংব! সৎ ও অসৎ এই ছুই 
শব্ব বুঁধতে হইলে 'মন্ুব্যের দৃষ্টির সন্দুখে হুই প্রকারের বিক্ষদ্ধ' ধর্ম আলা 



২৩২, গীতারহস্য অথব। কর্শযোগশাক্ত্র। 

'আবশ্যক। কিন্তু সুলারস্তে যদি একই বস্ত ছিল, তবে হ্বৈত উৎপর হইলে পর 
ছুই বস্তর উদ্দেশে যে সাপেক্ষ সৎ ও অসৎ এই ছুই শবের প্রচার 
হইয়াছে, এই মূল বস্ততে উহাদের কিরূপে প্রয়োগ করা বাইবে? কারণ 
ইহাকে সৎ বলিলে সেই সময়ে তাহার বিরুদ্ধ কোন অসৎ ছিলকিনা এই 
সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই পরব্রন্মের কোন বিশেষণ না দিয়াই “জগতের 
আরভে সৎও ছিল ন। অসৎও ছিল না, যাহ! কিছু ছিল তাহা একই ছিল”, 
খগৃবেদের নাসদীয় সুক্তে জগতের মূলতত্বের এইরূপ বর্ণনা! আছে (খা. ১০, 
১২৯)। সৎ ও অসৎ এই ছই শব্ধের জুড়ী (কিংব! দ্বন্ব ) পরে বাহির হইক্সাছে ; 
এবং সৎ ও অসৎ, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্ব হইতে যাহার বুদ্ধি মুক্ত হইয়াছে 
সে এই সমন্ত দ্বন্বের অতীত অর্থাৎ নির্ঘন্ৰ ব্রহ্গপদে উপনীত হয় এইক্প 
গীতাতে উক্ত হইয়াছে (.গী. ৭,২৮7 ২৪৫) অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিচার কিরূপ 
গভীর ও সুশ্্স তাহা ইহ! হইতে উপলব্ধি হইবে। কেবল তর্কদৃষ্টিতে বিচার 
করিলে, পরবক্গের কিংবা আত্মারও অজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। 
কিন্ত ব্রহ্ম এইরূপ অজ্ঞেয় ও নিপুণ অতএব ইন্ট্িয়াতীত হইলেও ইহ! প্রতীতি 
হইতে পারে যে, প্রত্যেক মন্ুষ্যের নিজ নিজ আত্মার সাক্ষাৎ প্রভীতি হওয়ায়, 
আমার নিগুণ ও অনির্বাচ্য আত্মার যে স্বরূপ সাক্ষাৎকারে আমি জানিতে 
পাঁরি তাহাই পরব্রহ্গেরও স্বরূপ । সেইজন্য ব্রহ্ম ও আত্মা একন্বরূপী, এই সিদ্ধান্ত 
নিরর্থক হইতে পারে না। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, তত্রঙ্গ আত্মস্বরূপী*” ইহ। অপেক্ষা 
ব্রহ্মব্বরূপ সম্বন্ধে বেশী কিছু বল! যাইতে পারে না; অবশিষ্ট বিষয়স্বন্ধে 
স্বান্ুভৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিগম্য শাস্ত্রীয় প্রতি- 
পাদনে যতদূর সম্ভব শব্দের দ্বারা খোলস! ব্যাখ্যা কর! আবশ্যক | তাই ব্রঙ্গ 
সর্বত্র সমান ব্যাপ্ত অজ্ঞেয় অনির্ববঢ্য হইলেও জড়জগতের ও আত্মন্বরূপী ব্রহ্গ- 
তদ্বের ভেদ ব্যক্ত করিবার জন্য আত্মার সন্লিধানে জড়প্রক্কৃতিতে চৈত্ুন্যক্ূপী 
যে গুণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহাকেই আত্মার প্রধান লক্ষণ মানিয়াঃ 
অধাত্মশান্্র আত্ম! ও ব্রহ্ম ছইকেই চিদ্রূপী বা 'চৈতন্যব্ূপী বলিয়া থাকে । 
কারণ সেরূপ না করিলে আত্ম! ও ব্রহ্ম হুই-ই নিগুণ, নিরঞ্জন ও অনির্বাচ্য 
ক্ওয়াপ্ন তাহাদের স্বরূপ বর্ণন একেবারেই বন্ধ করিতে হয়, কিংবা শবের 
দ্বারা কোন কিছু বর্ণনা করিতে হুইলে *নেতি নেতি* । “এতম্মাদস্তৎপরমস্তি ।”-_- 
ইহা! নছে, ইহা ( ব্রহ্ম ) নহে, (ইহা নামরূপ ), প্রকৃত ব্রহ্ম ইহার অতীত আর 
কিছু; এইরূপ নিয়ত “ন।”-না” ধার। পাঠের ন্যান্ন আবৃত্তি করিতে থাক! 
ভিন্ন অন্ত উপায় নাই (বৃ. ২.৩: ৬)। তাই চিৎ (জ্ঞান ), সৎ (সত্ামারত্ব 
কিংবা অন্তিত্ব) ও আনন্দ--সাধারণত, ব্রদ্ধন্ব্ূপের এই লক্ষণগ্ুলি বলা 
হয়্। এই লক্ষণগুলি অন্য সমস্ত লক্ষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাতে সংশর 
নাই। তথাপি শব্ষের ছার বতদুর হইতে পারে ব্রচ্গের স্বরূপ জানাইবার জন্য 
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গ্রই লক্ষণণগ্ডল কথিত হইর়াছে; প্রকৃত ক্রহ্স্ববূপ নিগুপ হওয়ায় তাহাক্স 
শ্ঠানলাত করিতে "হইলে তাহার অপরোক্ষ অনুভূতি আবশাক হয়, ইহা বিস্থৃত 
হইলে চলিৰে না। এই অন্থভূতি কিরূপে আসিতে পারে, অর্থাৎ ইন্দ্ি্াতীত 
অতএব অনির্বাচ্য ব্রহ্ধস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের কিক্পপে ও কখন্ অনুভবে আইসে, 
আমাদের শান্ত্রকারের| ইহার যে বিচার কল্গিয়াছেন তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে 
ঘলিব। 

বন্ধ ও আত্ম। এক--এই সমীক্রণকে মারাঠীতে “যাহা পিগে তাহাই 
শ্ধাণ্ডে” এইব্বপ বল! হইয়া থাকে । এই ব্রন্ধাত্বৈিক্য অনুভূতিতে আসিলে 
পর জ্ঞাত। মর্যাং দ্র আত্মা পৃথক্ এবং জেয অর্থাৎ দৃষ্ট বস্ত ভিন্ন, এই ভেঙ্গ 
খাকিতে পারে ন।। কিন্ধ মনুষ্য যতর্দিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহার 
নেত্রাদি ইন্দ্রিয় যদি তাহ! হইতে বিছ্যুত্ত না হয়, তবে ইন্দ্রিয় ভিন্ন ও ইন্জির- 
গোচর বিষয় ভিন্ন --এই তেদ কি করিয়া চলিক্া যাইবে ?: এবং এই ভেদ না 
চলিয়া! গেলে ব্রক্মাস্মৈক্যের অনুভূতি কি করিয়া ঘটিবে? এইরূপ এক সংশয় 
আসিতে পারে । কেবল ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতেই বিচার করিলে এই সংশক্ষ সম্পূর্ণ 
অসঙ্গতও মনে হয় না। কিন্ত একটু তলাইয়া বিচার করিলে এইরূপ দেখিতে 
পাওয়া! যা যে, ইন্দ্রিয়গণ বাহ বিষয় দেখিবার কাজটা কেবল আপনা হইতেই 
করে এরূপ নচে। চচক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মনা ন তু চক্ষুষা” ( মভা. শাং, 
৩১১. ১৭) যেকোন বস্ত দেখিতে হইলে (এবং শুনিতে হইলে) নেত্রের 
(ও কান প্ররভতির ) মনের সাহায্য আবশ্যক হয়?) মন শুম্ত থাকিলে অন্ত, 
কোন বিষয়ে ডুবিয়। থাকিলে, বস্ত চোখের সম্দুথে থাকিলেও দেখা যায় না, ইহা 
পুর্বে বল! হইয়াছে । এই ব্যবহাব্রিক অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহ 
সংজে অগ্ুমান কর! যায় বে, নেত্রাদি ইন্ত্রিক্ শিক থাকিলেও মনকে যদি তাহ! 
হইতে বাহির করিয়া আন! ঘাঁয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়নবিষয়ের ঘন্ব বাহা জগতে 
থাকিলেও আমাদিগের নিকট* না থাকিবার মতনই হয়। পরিণামে মন কেবল 
আত্মাতে অর্থাৎ আম্মস্বরূপী ব্রহ্মেতেই রত হওয়ায় আমাদিগের ব্রহ্াত্বৈক্যের 
সাক্ষাৎকার হয়। ধ্যানের দ্বারা, সমাধির দ্বারা, একাস্ত উপাসনার দ্বারা, কিংব! 
অত্যন্ত ব্রহ্মবিচারান্তে শেষে এই মানসিক অবন্থ। যে ব্যক্তি প্রা হয়, দৃশ্য 
জগতের ঘ্বন্থ বা ভেদ তাহার নেত্রসম্ুথে থাকিলেও না থাকিবার মতই হয়) 
এবং পরে স্বতই তাহার অদ্বৈত ব্রন্ধস্বূপের পূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়। পুর্ণ 
পরশ্ধজ্ঞানের শেষে এই যে নিত্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই» খবস্কার মধ্যে জ্ঞাতা, 
জের ওজ্ঞান এই ভিনপ্রকারের ভেদ অর্থাৎ ব্রিপুটী অবশিষ্ট থাকে না, 
*কিংব1 উপাস্য.ও উপাসক এই দ্বৈতভাবও থাকে না। তাই, এই অবস্থার 
কথা অন্য কাহাকে বুঝাইতে পারা বায়না । কারণ “অন্য এই শব্ধ 
উচ্চারণ করিবামাজ্ম *এই অবস্থা বিঘাটিত হয় এবং মন্থধ্য অস্থৈত হইতে 
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শ্বৈতৈ আসিয়া পড়ে, ইহা স্প্ই প্রকাশ পায়। ,অধিক কি, এই অবস্থা 
আমি নিজে উপলব্ধি করিয়াছি, ইহা! বলাও মুস্কিল !, কারণ, “আমি” 
বলিলেই অন্য হইতে ভিন্ন এই ভাবনা মনে আসে এবং ব্রহ্গাত্ৰক্য হইবার 
পক্ষে উছা সম্পূর্ণ বাধক হয়। এই কারণে “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর 
ইতরং পশ্যতি..'জিদ্বতি'.-শৃণোতি-'"বিজানাতি ।-..যত্র ত্বস্য সর্বমাট্বৈবাভূৎ তৎ 
কেন কং পশ্যেৎ-.জিত্রেৎ---শৃণুয়াঁৎ ... বিজানীয়াঁৎ। ... বিজ্ঞাতারমরে 
কেন বিজানীয়াৎ। এতাবদরে খলু অমৃতত্বমিতি 1” দ্রষ্টা। ও দ্রষ্টব্য পদার্থ এই 
দ্বৈত যে পর্য্যস্ত স্থারী হয় সে পর্যস্ত এক আর এককে দেখে, আত্রাণ করে, 
শ্রবণ করে, এবং জানে; কিন্ত সমস্ত যখন আত্মাময় হইয়া যায় (অর্থাৎ 
আত্ম-পর ভেদ্দই থাকে না) তখন তে কাহাকে দেখিবে, আদ্রাণ করিবে, 
শুনিবে বা জানিবে! ওরে! ষেস্বয়ং জ্ঞাতা তাহার জ্ঞাতা আর কোথ! 
হইতে আসিবে ?_-যাজ্ঞবক্ক্য বৃহদারণ্কে এই চরন ও পরম অবস্থার এইরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন (বৃ. ৪. ৫. ১৫7 ৪. ৩. ২৭)। এইক্প সমস্তই আত্মতৃত 
কিংবা ব্রহ্ছভূত হুইলে পর, সে অবস্থায় ভীতি, শোক কিংবা স্থখঃখাদি ছন্দও 
থাকিতে পারে না । ঈশ. ৭)। কারণ, যাহার ভয় হইবে, কিংবা যাহার জন্য 
শোক হইবে, তাহার আপন! হইতে-- আমা হইতে- ভিন্ন হওয়া চাই এবং 
রন্গাত্সৈক্যের অনুভূতি আসিলে পর এইপ্রকাঁর ভিন্রতার কোন অবকাশ 
থকে লা। এই হুঃখশোকবিরহিত অবস্থাকেই “আনন্দমর* এই নাম দিয়া এই 
আনন্দই ব্রহ্ম এইরূপ তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (তৈ. ২. ৮১৩. ৬7। 
কিন্তু এই বর্ণনাও গৌণ । কারণ, আনন্দের অন্ুভবকারী এখন থাকে কোথায়? 
তাই, লৌকিক আনন্দ হইতে আত্মানন্দ কিছু বিশেষ প্রকারের, এইরূপ 
বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে (বৃ. ৪. ৩. ৩২ )। ব্রহ্মবর্ণনায় যে “আনন্দ” শব্দ 
প্রযুক্ত হয় সেই শন্দের গৌণন্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই অনা স্থানে “আনন” 
শব্ধকে ছটিরা ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের শেব বর্ণনা এইমাত্র করা হয় যে, পত্রহ্ম ভবতি ষ 
এবং বেদ” ( বু" ৪, ৪" ২৫) কিংবা পক্রহ্ধ বেদ ব্রন্ধেব ভবতি” € মুং ৩. ২১ ৯.)-- 
যে ব্র্মকে জানে সে ব্রন্গ হইয়া ধায়। এই অবস্থার এইরূপ দৃষ্টান্ত উপনিষদে 
প্রদত্ত হইয়াছে (বৃ ২, ৪- ১২) ছাং, ৬" ১৩ )--লবপখণ্ড জলের মধ্যে মিশিয়া 
গেলে, সেই জলের মধ্যে অমুক ভাগ লবণাক্ত এবং অমুক ভাগ লবণাক্ত 
নহে এইরূপ ভেদ ষেমন থাকে না, তেমনি ব্রহ্ধান্সৈক্যের জ্ঞান হইলে পর 
সমস্ত ব্রদ্মমর় হইয়া! যায £ কিন্তু “জয়াচী বদে নিত্য বেদাস্ত বানী”-_যিনি বলেন 
নিত্য বেদান্তের বানী--সেই তুকারাম বাব! এই লবণাক্ত দৃষ্টান্তের বদলে__ 

গোড়পণে দৈস! গুড় । তৈর্স দেব ঝাঁলা সকল ॥ 
আভা ভজো কোগেপরী । দেব সবাহ অস্তরী ॥ 

অর্থা২ “গুড়ের হবো যেরূপ শিষ্টতা, পেইল্সপ সমস্তের .মধেই ভগবান, এখন 

রা 
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ধে রফমেই ভজনা কর--ভগবাঁন বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেনঃ এইন্প 

গুড়ের মিষ্টতার দৃষ্টাস্ত দ্বার! নিজের অনুভূতির বর্ণন। করিয়াছেন (তু. গা* ৩৬২৭) 
পরবঙ্গ ইন্দ্রিরের অগোচর ও মনেরও অগম্য হইলেও ঠিনি স্বান্ুভৰগদ্য এইরূপ 
যে বল! হয় তাহার তাৎপর্যযই এই । পরব্রন্গের যে অজ্ঞতা, বর্ণনা কর! হইয়া 

থাকে, তাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞের এই দ্বৈতী অবস্থাসন্বন্বীয়, অছৈত-সাক্ষাৎকারের 
অবস্থাসন্বন্বীয় নহে । আমি ভিন্ন এবং জগৎ ভিন্ন এই বুদ্ধি ষে পধ্যস্ত স্থায়ী হয়, 
সে.পধ্যস্ত যাহাই কর না কেন ব্রঙ্গাক্ৈক্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না। 
কিন্ত নদী সমুদ্র হইতে না পারিলেও সমুদ্রে পড়িয়! তাহার যেরূপ সমুদ্র-রূপ 
হইয়। থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মের মধ্যে ডুব দিলে তাহার অনুভব মনুষ্যের হইয়া! 
থাকে; এবং তাহার পর, পসর্ধবভূতদ্মাত্মানং সর্ধভূতানি চাত্মনি” (গী, ৬. ২৯) 
সমস্ত ভূত আপনাতে এবং আপান সর্বভূতে-_-এইরূপ "তাহার ব্রদ্দমযজ অবস্থা 
হইক্সা পড়ে। পূর্ণ ব্রদ্দজ্ঞান এইরূপ কেবল স্থানুভূতিকেই অবলম্বন করিয়া 
আছে, এই অর্থ বাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে “অবিজ্ঞাতং বিজানতাঁং বিজ্ঞাতমবি- 
জানতাং” € কেন, ২. ৩) আমি পরব্রহ্ধকে জানি যাহারা বলে তাহার! তাহাকে 
জানে না এবং যাহার বলে আমি পরব্রহ্মকে জানি না তাহারাই তাহাকে জানে, 
কেনোপনিষদে এইরূপ পরব্রহ্গস্বূপের বিরোধাভাসাত্মক অতি সুন্দর বর্ণনা কর! 
“হইদ্বাছে। কারণ, পরব্রহ্ষকে আমি জানি এইরূপ যখন কেহ বলে, সেই সমকর 
আমি (জ্ঞাতা) ভিন্ন, এবং আমার জান! (জ্ঞের়) ব্রহ্ম ভিন্ন, এই দ্বৈতবুদ্ধি 
মনে উৎপন্ন হওয়া প্রধুক্ত তাহার ব্রদ্ধা্মৈক্যরূপী অদ্বৈত অনুভব এই সময় ততটা 
কাচা কিংবা অপূর্ণ ই হইয়া থাকে । তাই, এইকরূপ যে বলে সে প্রকৃত ব্রহ্ষকে 
জানে না ইহা তাহার নিজের মুখেই সিদ্ধ হয়। উপ্টাপক্ষে, 'আমি” ও এব্রহ্ধ” 
এ দ্বৈতী ভেদ লুপ্ত হইব! ব্রনাস্মৈক্যেব্র যখন» পুর্ণ অনুভূতি আসে তখন “আম্মি 
তাহা (অর্থাৎ আমা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু) জানি” এই ভাষা তাহার 
মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। তাই এই অবস্থায়, অথাৎ আমি 
ব্রদ্দকে জানি ইহা বলিতে যখন কোন জ্ঞানী মনুষ্য অসমর্থ হয়, তখন সে 
ব্র্মকে জানির়াছে এইরূপ বল! হইয়া থাকে । দ্বৈতীভাবের এইবপ সম্পূর্ণ লোপ 
হইয়া জ্ঞাতার সমস্তই ব্রহ্মেতে রঞ্জিত হওয়া, লয় পাওয়া, নিঃশেষে মিশাইয়া 
যাওয়া, মাথামাখি হওয়া, “মরিরা যাওয়া সাধারণতঃ হুক্ষর বলিয়া! মনে হয়। 
কিন্ত প্রথম দৃষ্টিতে এই "নির্বাণ অবস্থা! ছূর্ঘট মনে হইলেও, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের 
দ্বারা শেষে মন্ষোর সাধ্য হইতে পারে এইরূপ আমাদের শান্্কারেরা অনুভবের 
ছারা স্থির ফরিক্নাছেন। আমিত্বের দ্বৈতভাৰ এই অবস্থাতে নাশ কিংবা লোপ পায় 
বলিয়া! ইহা আত্মনাশেরই এক প্রকারুভেদ, এইরূপ কেহ কেহ সন্দেহ করেন। 

কিন্ত এই অবস্থা অনুভূতিতে উপলব্ধি করিবার সময় উহার বর্ণনা করা যাইতে 
পারে ন।, তবে পরে তাহার স্মরণ হইতে পারে, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিগে উক্ত 



২৩৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 

সন্দেহ নির্মল হয় * ইহা অপেক্ষাও বলবত্তর প্রমাণ সাধুসম্তদিগের 
অঙগুভূতি । পূর্বেকার সিদ্ধপুরুষদের অনুভূতির বর্ণনা রাখিয়া দেও; কিন্তু 
নিতাপ্ত আধুনিক ভগবক্ভক্ত শিরোমণি তুকারাম বাঁবাও-_"আছুলে* মরণ 
পাহির্পে ম্যা' ঢোর্লা। তো জাল। সোহল! অনুপম |» অর্থাৎ নিজের মরণ 
নিজের চোখে দেখেছি, সে এক অনুপম উৎসব, এইরূপ আলঙ্কারিক 
দাবার এই পরম অবস্থার বেশ চমৎকার বর্ণন1 করিয়াছেন (গা. ৩৫৮৭ )। 
ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত সগুণ ব্রন্মের উপাসনা! হইতে ধ্যানের দ্বারা ক্রমশঃ উর্দে 
উঠিতে উঠিতে উপাসক শেষে “অহং ব্রন্ধান্মি” (বৃ. ১. ৪. ১০)-_আমিই ব্রক্ম__ 
এইরূপ অবস্থার আলিয়া! পৌছায় ; তাহার এই ব্রহ্ধাট্মক্য :অবস্থার সাক্ষাৎকার 
হইয়া থাকে । তাহার পর তাহার মধ্যে সে এন্প নিমজ্জিত হয় যে, আমিকি 
অবস্থাতে আছি, অথবা কাহার অন্ভব করিতেছি, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই 
যায় না। এই অবস্থাক্র জাগরণ বজায় থাকায় এই অবস্থাকে স্বপ্র কিংবা 'সুযু্তি 
অর্থাৎ নিদ্রা বলিতে পার! ষায় না) যদি জাগৃতি বল, তবে জাগ্রত অবস্থাতে 
সাধারণত ষে সমস্ত ব্যবহার উৎপন্ন হয় সে সমস্ত বন্ধ থাকে । তাই স্বপ্র, সুযুণ্তি, 
( নিদ্রা) কিংবা জাগরণ, এই তিন ব্যবহারিক অবস্থা হইতে ভিন্ন ইহা এক 
চতুর্থ কিংবা তুরীয় অবস্থা এইক্প শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; এবং এই অবন্থ! প্রাপ্ত 
হইতে হইলে, নির্ধবিকল্প অর্থাৎ যাহাতে দ্বৈতের কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শ নাই, এইরূপ 
সমাধিযোগে প্রবৃত্ত করাই পাতঞ্ুল যোগণৃষ্টিতে মুখ্য সাধন। এবং এই 
কারণেই গীতাতে এই নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগ অভ্যাসের দ্বার আয়ত্ত করিতে 
মনুষ্য যেন অবহেলা! না করে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( গী. ৬, ২*-২৩)। এই 
্রহ্ধাআ্ব্যৈক্য অবস্থাই জ্ঞানের পুর্ণ অবস্থা । কারণ, সমস্ত জগৎ ব্রহ্গব্ূপ অর্থাৎ 
একই হইল গেলে “অবিভক্তং বিভ্ক্তেনু*__মনেকের একত্ব কর! চাই গীতার 
জ্ঞানক্রিয়ার এই লক্ষণের পূর্ণতা! হয়, এবং ইহার পর কাহারও অধিক জ্ঞান 
হইতে পারে না| সেইরূপ আবার, নামরূপের অতীত এই অযৃতত্বের অনুভৰ 
আসিলে পর, জন্মমরণের আবৃতিও মানষের আপনা-আপনিই চুকিয়া বায়। 
কারণ, :জন্মমরণ তো নামরূপেতেই আছে এবং ইহা! তাহার অতীত (গী, 
৮. ২১)। তুকারাম এইজন্য এই অবস্থাকে “মরণের মরণ” এই নাম দিয়াছেন 

এপার আপি লা সা শপ শাপ্পাশীশিশ 

* ধ্যানের দ্বার ও সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত এই অস্থৈতের কিংবা অভেদভাবের অবস্থ। 
7010005০109 73 নামক একপ্রকার রাসায়নিক বায়ু আত্বাণ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। এই বাধুকে 'লাফিং গাস? বলে। 17241 29 2321606 2772 0472 ৩525 
07 779//127 47%24959%70 ৮) ড11111থ1 তঞ্য5৪৯ 00, 294. 298. 
কিন্ত এই অবস্থ। কুত্িম। সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত অবস্থা সত্য ও স্বাভাবিক । এই ছহয়র মধ্যে 
ইহাই গুরুতর প্রভেদ। তথাপি এই কৃত্রিন অবস্থার প্রমাণ হইতে অভেদাবস্থার অস্তিত্বসথদ্ধে 
আস বিবি খ।কে না, ভাই এইস্কানে উহ্ণর উল্লেখ ককিয়াছি। টু 
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(গা. ৩৫৮৯); এবং যাজ্তবন্ধ্য এই অকনস্থাকে অমৃতত্বের সীমা বা পরাকাণ্ঠ। 
ৰলিক়াছেন। ইহাই জীবনুক্তাবস্থা । এই অবস্থায় আকাশগমনার্দি কতকগুলি 
অপূর্ব ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভ হয় এইরূপ পাতঞ্রল যোগস্যত্রে একং অন্যব্রও 
বর্ণিত আছে ( পাতঞ্জল স্য, ৩ ১৬৫৫)? এবং এইজন্য কাহারও কাহারও 

যোগাত্যাসের সথ হইয়া থাকে । কিন্তু যোগবাসিষ্ঠকারের উক্তি অনুসারে 
আকাশগমনাদি সিদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থার সাধ্য ব অংশে নহে; জীবন্মুক্ত পুরুষ 
এই সিদ্ধিলাভ করিবার উদ্যোগ করেন না এবং অনেক সময় তাহার এই সিদ্ধি 
দেখাও যায় না ( যো. ৫. ৮৯)। তাই, শুধু যোগবাসিষ্ঠে নহে, গীতাতেও এই 
সিদ্ধির কোন উল্লেখ নাই ॥। ইহ1 চমতকার মায়ার খেলা, ব্রহ্মবিদ্যা নহে, এইরূপ 
বসিষ্ঠ রামকে স্পষ্ট »লিয়াছেন। উহ! কদাচিৎ সত্য হয়, সত্য হইবে না এইরব্প 
আমি বলি না। যাহা হউক উহা ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় *নহে এইটুকু নির্ব্বিবাদ ॥ 
তাই এই সিদ্ধি লাভ হউক বা না হউক, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কিংব। 
তাহার ইচ্ছা বা আশাও ন৷ করিয়া সর্বভূতের মধ্যে এক আত্ম! উপলব্ধি করা» 
ব্রহ্মনিষ্ঠের এই পরম অবস্থা আমাদের যে প্রকারে লাভ হইতে পারে তৎপক্ষেই 
মন্ুষ্যের চে ও প্রধত্ব কর! চাই, অলৌকিক সিদ্ধি লাভের আকাঙ্ষা করিবে না» 
ইহাই ব্রহ্মবিদ্যাশাস্ত্রের উক্তি। ব্রহ্গজ্ঞানই আত্মার শুদ্ধাবস্থা, জাছু অথব। 
ধোঁকা] লাগাইবার কেরামতী ব্যাপার নহে। এই কারণে উক্ত চমৎকার 
শক্তির দ্বার! ব্রহ্গজ্ঞানের মাহাত্মের বৃদ্ধি তো হয়ই না, ব্রহ্ষবিদ্যার মাহাত্মঃ 

" সম্বন্ধে উক্ত আশ্চর্য্য শক্তি প্রমাণও হইতে পারে না। পক্ষীর ন্যান্স এক্ষণে 
মানুষও বিমানে করিয়া! আকাশে উড়িয়া থাকে ; কিন্তু তাই বলিয়া সেই 
মানুষকে কেহ ব্রহ্গবেত্তার মধ্যে গণন। করে না। এমন কি, আকাশগমনার্দি 
সিদ্ধিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি মালতীমাধব নাটকের অঘোরঘণ্টের ন্যায় ক্রুর ঘাতক 
পর্যন্ত হইতে পারে । - 

্রঙ্ধাস্মৈক্যরূপ আনন্দময় অবস্থার অনির্ব্বাচ্য অনুভূতি অন্যকে পূর্ণরূপে 
ব্ল। ষাইতে পারে না। কারণ, তাহা অন্যকে বলিতে গেলে আমি-তুমি এই 
দ্বৈতাত্বক ভাষ! প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়; এবং এই দ্বৈতী ভাষার অদ্বৈতৈর 
সমস্ত অনুভূতি ব্যক্ত করা যায় না। তাই এই চরম অবস্থার উপনিষদে ষে 
বর্ণন৷ আছে তাহাও অপূর্ণ ও গৌণ বলিয়া! বুঝিতে হইবে। এবং এই বর্ণন! 
যখন গৌণ, তখন জগতের উৎপত্তি, ব্রচন৷ প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য উপনিষদের 
অনেক স্থানে যে শুদ্ধ হৈতী বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাও গৌণ-বলিয়াই মানিতে 
হইবে । ' উদাহরণ যথা, -আত্মন্বরূপী, শুদ্ধ, নিত সর্বব্যাপী ও অবিকারী 
ব্রহ্ম হইতেই পরে হিরণ্যগর্ত নামক $সগুণ পুরুষ অথবা অপ (জ্বল) প্ররস্তি 
জগতের বাক্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হয়, কিংবা এই নামন্ধপ স্ত্ি করিয়। পরে 
জীবদ্ধপে পরমেশ্বর তাহাতে প্রবেশ করেন (তৈ' ২" ৬3 ছাং, ৬. ২*৩$ বু- 
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১.৪, ৭), এইরূপ দৃশা জগতের উৎপত্তির থে ব্ণন। উপনিবদে করা হইয়াছে 
তাহ! অদ্বৈত দৃষ্টিতে যথার্থ হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানগম্য নিগুণ পর- 
মেশ্বরই যদি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তবে এক অপর-এককে উৎপন্ন 
করিয়াছে এই কথাও তাত্বিক দৃষ্টিতে নির্শল হইয়া পড়ে। কিন্ত সাধারণ 
লোককে জগৎ্রচন! বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্যবহারিক অর্থাৎ দ্বৈতৈর ভাষাই 
একমান্র সাধন হওয়ায়, ব্যক্ত জগতের অর্থাৎ নামরূপের উৎপত্তির উপরি-উত্তঃ 
বর্ণনা উপনিষদে পাওয়া! যায় । তথাপি তাহাতেও অদ্বৈতৈর যোগস্ত্রটি বজায় 
আছে এবং এই প্রকার দ্বৈতের ব্যবহারিক ভাষা ব্যবহৃত হইলেও মুলে অদ্বৈতই 
সত্য, এইরূপ অনেক স্থানে কথিত হইয়াছে । সূর্য্য ভ্রমণ করে না এইরূপ 
এক্ষণে নিশ্চিত জ্ঞান হইলেও, ৃর্য্য উদর হইল কিংবা অস্ত হইল এই ভাষ! 
যেমন আমর! ব্যবহার করি সেইরূপ একই আত্মস্বরূপী পরব্রহ্ম চারিদিকে 
অখগও্ডরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি নির্ধিকাক এইরূপ নিশ্চয়াত্মক নিগ্ধারণ 
হইলেও “পরব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত জগৎ স্য্ট হইয়াছে” এইরূপ ভাষা, উপনিষদে 
প্রয়োগ হইয়া থাকে ; এবং গীতাতেও সেইরূপ “আমার প্রকৃত স্বরূপ অব্যয় ও 
অজ” (গীতা' ৭. ২৫) উক্ত হইলেও “আমি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়া 
থাকি” (গী, ৪৯) ইহা ভগবান বলিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনার মর্শের 
প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উহা! শব্ধশঃ সত্য এবং উহাই মুখ্য এইরূপ করনা, করিয়া 
কোন কোন পণ্ডিত, দ্বৈত কিংবা ৰিশিষ্টাদ্বৈত মত উপনিষদের প্রতিপাদ্য, 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে, সর্বত্র একই নিগুণ ব্রহ্ম 
ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এইরূপ মানিলে, এই নির্বিকার ব্রহ্ম হইতে সবিকার 
বিনশ্বর সগুণ পদার্থ কিরূপে স্থষ্ট হইল ইহার উপপত্তি পাওয়া যায় না। কারণ, 
নাম-বপাত্মক জগৎকে “মায়া, বলিলে নিগুণ বর্গ হইতে সগুণ মায়া উৎপক্গ 
হওয়া তর্কদৃষ্টিতে সম্ভব না হওয়ায় অদ্বৈতবাদ খগ্জ হইয়! পড়ে । ইহা অপেক্ষ! 
সাংখ্যশান্ত্রের উক্তি অনুসারে প্রকৃতির ন্যায় নামরূপাত্মক ব্যক্ত জগতের কোন্ 

সগ্ডণ অথচ ব্যক্ত রূপকে নিত্য মনে করিয়া লৌহ্যস্ত্রের মধ্যে বাপ্পের ন্যায় তাহার 
অন্তরে পরব্রহ্গরূপ অন্য কোন নিত্য তত্ব খেলিতেছে, (বু ৩ ৭), এবং এই 
ছয়ের মধ্যে দাড়িম ফলের মধ্যে তাহার দানার স্তায় ধক্য আছে এইবপ মন্নে 
করা অধিক প্রশস্ত ॥। কিন্তু আমার মতে, উপনিষদের তাৎপর্য এইবপ 
নির্ধারণ করা ঠিক নহে। উপনিষদ্দে কখন দ্বৈতী ও কখন শুদ্ধ অছৈতী বর্ণন। 
থাকায় এই ছুয়ের কোন প্রকার সমন্বয় করিতে হইবে ইহা সত্য। কিন্তু 
অদ্বৈতবাদকে মুখ্য মানিরা, নিগুণ ব্রহ্ম সগুপ হওয়] পর্য্যস্ত মাক্ষিক' দ্বৈতৈর 
অবস্থা! প্রাপ্ত হয়, এইক্ল্প মনে করিলে সমন্তড বর্ণনার যেরূপ সমন্বয় হয়, দ্বৈত- 
পক্ষকে প্রধান করিয়া! মানিলে সেরূপ সমন্বয় হয় না। উদাহরণ যথা-_“তৎ 
ত্বমসি” এই বাক্যান্তর্গত পদের অন্য দ্বৈত মত অনুসারে কখনই ঠিক 'লাগে 
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লা। দ্বৈতীদিগের মনে ইহা একট। খটক। বলিয়া মনে হয় না এরূপ নহে। 
কিন্ত তত্বম্- তস্য ত্বম_অর্থাৎ তোম। হইতে ভিন্ন এরূপ যে কোন বাক্তি তাহার 
তুমি, সে তুমি নও-_এইরূপে কোন রকমে এই মহাবাকোর অর্থ করিয় দ্বৈতী 
নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন । কিন্তু বীহার সংস্কত জ্ঞান কিছুমাত্র আছে, 
ধাহার বুদ্ধি আগ্রহের দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই তিনিই এই “টানাবুনা” অর্থ সত্য 
নহে বলিকা! বুঝিতে পারিবেন! টকৈবল্যোপনিষদে আবার “স ত্বমেব হম 
তৎ” (কৈ. ১. ১৬) এইরূপ "তৎ* ও "ত্বম্” শব্দদুইটীকে উল্টাপাল্টা করিয়া 
উক্ত মহাবাক্যের অদ্বৈতপর সিদ্ধান্তই দেখান হইরাছে। অধিক কি বপিব? 
সমস্ত উপনিষদদের অধিকাংশ কাটিয়া না 'ফেলিলে কিংবা জানির়! বুঝিয়! 
তাহার প্রতি ছুর্লক্ষ্য না করিলে উপনিষদশাস্ত্রের অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোন 
রহসা আছে, এক্সপ দেখান যাইতে পারে না। কিন্ত'এই বাদপ্রতিবাদ কখনই 
শেষ হইবে না মনে করিয়া সেই সন্বন্ধে আমি অধিক আলোচনা! করিতে 
চাহি না। ধীহার অদ্বৈত ব্যতীত অন্য মত ভাল লাগে তিনি তাহ 
স্বীকার করিতে পারেন। ষে মহাস্রারা উপনিষদে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 
(বৃ, ৪, ৪. ১৯) কঠ. ৪* ১১)--এই জগতে নানাত্ব কিছুই নাই-যাহ! কিছু 
আছে মূলে সমস্ত “একমেবাদ্িতীয়ং* (ছাং ৬. ২, ২), এইরূপ আপন প্রতীতি 
স্প্ট বলিয়া! পরে “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রোতি য ইহ নানেব পশ্যতি*-__এ জগতে 

. ধে নানাত্ব দেখে সেজন্মনরণের ফেরে পড়িয়া! ফায়--এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 
সেই মহাত্মার্দের লক্ষ্য অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোনবপ হইতে পারে এরূপ আমার 
মনে হয় না। কিন্য অনেক বৈদিক শাখার অনেক উপনিষদ থাক৷ প্রুক্ত সমস্ত 
উপনিষদের তাৎপর্য একই কি না এই সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কদাচিৎ যেরূপ 
অবকাশ পাওএ। যায়, গীওা-সন্বন্ধে দেহ নহে। গীত। একই গ্রন্থ হও- 
যায়, একই প্রকারের বেদান্ত তাহার প্রতিপাদ্য ইহা স্পঃ রহিয়াছে; এবং 
সেই বেদান্ত কি, ইহার নির্ণপ্ করিতে প্রবৃত্ত হইলে “সনস্ত ভূতের নাশ হইলেও 
যে একই বজায় থাকে” ( গী. ৮, ২০) তাহাই প্রকৃত সত্য হওয়ার, পিও ও 
ব্রঙ্মাণ্ড মিলির সর্বত্র তাহাই ওতপ্পোত হইয়া আছে ( গী. ১৩. ৩১), এইন্সপ 
অধৈতমূলক সিদ্ধান্ত না করিলে চলে না। অধিক কি, আত্মৌপম্যবুদ্ধির ষে 
নীতিতত্ব গীতাতে বল! হহয়াছে, তাহার পুরাপুরি উপপত্তিও অদ্বৈত ব্যতীত 
অন্য প্রকারের বেদাপ্ত-দৃষ্টিতে উপযোগী হয় না। শ্রীশঙ্করাচাধ্যের সময়ে কিংব! 
তছুত্তরকালে অদ্বৈতমত প্রতিপাদক যে সকল যুক্তি কগবা প্রমাণ বাহির হইয়াছে 
তাহার সমন্তই গীতাতে - প্রতিপাধিত হইয়াছে এপ বল! আমার উদ্দেশ্য 
নহে। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত গ্প্রভৃতি সম্প্রদায় বাহির হইবার পূর্বেই গীত! 
হইয়াছে; এবং সেইজন্য তাহাতে কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক যুক্তির সমাবেশ 
হইতে' পারে না, ইহা আমিও স্বীকার কৰি । কিন্তু লেইজন্য গীতাতে বে 
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বেদাস্ত আছে তাহা লাধারণত শঙ্করসম্প্রদায়ে জ্ঞালান্ুরূপ অহ্ধৈতী, ছ্ৈতী নহে, 
ইহা বলিতে কোন বাধ! নাই। তৰজ্ঞানদৃষ্টিতে গীতা ও শাঙ্করসম্প্রদায় মধ্যে 
এই প্রকার সাধারণ মিল থাকিলেও আচারদৃষ্টিতে কর্মসন্যাল অপেক্ষা গীত! 
ষন্দমযোগকে অধিক গুরুহ দেওয়ায়, গীতাধর্স শাঙ্করসম্প্রদায় হইতে ভিন্ন হই- 
স্াছে এইরূপ আমার যত। কিন্তু তাঙ্থার বিচার পরে কর! ষাইবে। এখনকার 
বিষয় তত্বজ্ঞানসন্বন্থীক্প ; তাই এই তত্বজ্ঞান গীত! ও শাঙ্করসম্প্রদায়ের মধ্যে 
একই প্রকার অর্থাৎ অদ্বৈতী ইছাই এখানে বক্তব্য । অন্য সাম্প্রদায়িক 
ভাষ্য অপেক্ষা গীতার শাঙ্করভাষ্যের গৌরব যে বেশী হইয়াছে তাহার 
কারণও এই | | 

সমন্ত নামরূপ জ্ঞানদৃষ্কিতে একপাশে সরাইয়া রাখিবার পর, একই নির্বিি 
কার ও নিগ্ডণ তন্ব থাকিয়া যায়) নেই জন্য পূর্ণ ও সুক্্স বিচারাস্তে অদ্বৈত- 
সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হয়। ইহা সিদ্ধান্ত হইলে পর এই এক নিগুণ ও 
অব্যক্ত দ্রব্য হইতে নানাবিধ ব্যক্ত সগুণ স্থষ্টি কি করিয়া হইল, অদ্বৈত বেদীস্ত- 
দৃষ্টিতে তাহার বিচার কর! আবশ্যক। নিপুণ পুরুষেরই সহিত ত্রিগুণাত্মক 
অর্থাৎ সণ্খণ প্রকৃতিকে অনাদি ও স্বতন্ত্র মানিয়া সাংখ্যেরা এই প্রশ্ন ছাড়িয়া 
দিয়াছে, ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্ত সগুণ প্রকৃতিকে এইরূপ শস্্ন্্ব বলি! 
মানিলে জগতের মূলত ছুই হয়) এবং এইঙ্গপ করিলে অনেক কারণে পুর্ণরূপে 
নিদ্ধারিত অদ্বৈতমতে বাধ! আসে । লগুণ প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া ন। মানিলে 
একই মূল নিণু? দ্রব্য হইতে নানাবিধ সগুণ স্থষ্টি কিরূপে উৎপগ্ন হইল তাহ! 
ঘলিতে পারা ষায় না। কারণ, নিগুণ হইতে সগ্ুণ- অর্থাৎ যাহা কিছু নাই 
তাহা হইতে অন্য কিছু--উৎপন্ন হইতে পারে না, সৎকার্যবাদের এই সিদ্ধান্ত 
খছৈতীদিগেরও মান্য হইয়াছে । এইজন্য, ছইদ্িক্ হইতেই বাধা । এখন এই 
জটিল প্যাচ ঘুচিবে কি করিয়া! £ অদ্বৈতকে না ছাড়িক়্াই নিগুপ হইতে লগুণ 
উৎপন্ন হইবার মার্গটি কি তাহা বলিতে হইবে) এবং সৎকার্ধাবাদের দৃষ্টিতে 
উহা বন্ধ হইবার মতে। দেখাম্ন। পেঁচটা খুবই বড় সত্য। অধিক কি, কাহারও 
কাহারও মতে, অদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিবার পক্ষে ইহাই মুখ্য বাধা এবং 
এই জন্যই তাহারা দ্বৈতকে অঙ্গীকার করিয়া থাকে । কিন্তু অস্থৈতী পণ্ডিতের 
নিজ বুদ্ধির দ্বারা এই বিকট বাধা হইতে মুস্ত হুইবারও এক সধুক্তিক ও 
অক্ষুণ্ন মার্গ বাহির করিয়াছেন। তীহারা এইক্সপ বলেন যে, কাধ্য ও কারণ 
এই ছুই-ই যখন একই গপ্তীর মধ্যে.কিংবা একই বর্গের মধ্যে থাকে তখনই 
সৎকাধ্যবান্দের কিংবা গুণপরিণামবাদের সিদ্ধান্তের উপযোগ হয়। এবং সেই 
জন্য সতা ও নিগুণ ব্রহ্ম হইতে সত্য ও সঞ্চণ মায়া উৎপন্ন হইতে পারে না ইহা 
অদ্বৈত বেদান্তও স্বীকার করিবে। কিন্তু এই স্বীকৃতি" তখনকারই যখন ছুই 
পদার্থই সত্য। যেখানে এক পদার্থ সত্য এবং অন্যটি শুধু তাগার অনুরূপ, সেখানে 
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সংকাধ্যবাদ প্রযুক্ত হইতে পারে ন।। পুরুষের ন্যান্ন প্রক্কৃতিকেও সাংখ্য শবতত্্র 
ও সতা পণার্থ বলিয়া মানে । ভাই উহা নিগুপ পুরুষ হইতে সগুণ প্রকৃতির 
উৎপত্তির উপপন্তি সংকার্ধ্যবাদ অন্থপারে কারতে পারে না। কিন্তু অধৈতবাদের 
এই সিদ্ধান্ত যে, মায়া অনাদি হইলেও তাহ! সতা ও স্বতন্থ নহে, গীতার উক্তি 
অনুসারে তাহা, “মোহ “অজ্ঞান? কিংবা! “ইপ্দ্রিয়ের নিকট প্রতীয়মান বিষর” ? 
স্তাই সংকার্যবাদ হইতে নিম্পন্ন আপত্তি অট্বত সিদ্ধান্তে প্রযুক্ত হইতে 
পারে না। পিতা! হইতে পুত্র হইলে পিতার গুন-পরিণামে হইয়াছে বলিব; 
কিন্ত পিত! একই ব্যক্তি হইয়৷ তিনি যখন কখনও বালকের, কখনও যুৰকের 
এবং কখনও বৃদ্ধের রূপ গ্রহণ করেন দেখা যায়, তখন এই ব্যক্তিতে 
এবং ইহার অনেক রূপের মধ্যে গুনপৰ্িিণামর্ূপী কার্য-কারণতভাব থাকে না, 
এইরূপ আমর! সর্বদা দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার হৃর্য্য একই, ইহা! 
নিশ্চিত হইলে পর, জলেতে চক্ষুগোচর তাহার প্রতিবিষ্ব একটা ভ্রণ্, 
শুণ-পরিণাম প্রযুক্ত উৎপন্ন অন্য সূর্য নহে, এইরূপ আমরা বলি। সেইরূপ 
ছবর্বাপে কোন গ্রহের প্রকৃত শ্বর্ূপ নিশ্চিত করিলে পর, সেই গ্রহের 
কেবল চক্ষুনৃই স্বরূপ চক্ষের দুর্বপত। প্রবুক্ত ও অতি দীর্ঘ অন্তর প্রযুক্ত 
উৎপন শুধু প্রতীয়মান আবির্ভাব মাত্র, এইরূপ জ্যোতিংশান্ত্র স্পষ্ট বলে। 

“ইহা হইভে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কোন বিষয় ইন্দ্রিয্ের প্রত্যক্ষগোচর 
হইলেই তাহাকে ম্বতন্ত্ব ও সত্য বস্ত বলিক্পা মানিতে পার! যায় না। আবার 
এ ন্তায়ই অধ্যাত্শাস্ত্রেও প্রয়োগ করিয়! জ্ঞানচক্ষুরূপ ছুর্বীণের দ্বারা নিদ্ধারিত 
নিশুণ পরব্রদ্ই সত্য, এবং জ্ঞানশৃত্য চর্মচক্ষুর গোচর নামরূপ এই পরব্রদ্দের 
কার্য্য নহে, উহা! ইন্দ্িয়ের ছুর্বলত। হইতে উৎপন্ন শুধু একট! ভ্রম অর্থাৎ মোহা- 
বক প্রতীয়মান রূপ মাত্র, এইরূপ বলিতে বাধা কি? নিগুণ হইতে সগুণ 
উৎপন্ন হইতে পারে না, এই আপত্তিও এখানে থাকে না। কারণ, ছুই বস্ত 
একই গণ্তীভুক্ত নহে; একটী সত্য, অপরটী শুধু প্রতীয়মান রূপ মাত্র; 
এবং মূলে একই বস্ত থাকিলে ও দ্র পুরুষের দৃষ্টিভেদে, অক্ঞানে, দৃষ্টিবিভ্রমে 
সেই একই বস্তর প্রতীয়মান-রূপ পবিবর্তিত হয় এইরূপ আমাদের অন্থুভৰ 
আছে। উদাহরণ ধথা_-কানে শোন। শব আর চোখে দেখ বং, এই ছুই গুপ 
থর। তন্মধ্যে কানে আমর যে শক বা. আওয়াজ শুনিতে পাই তাহার সুজ 
পরীক্ষা করিরা! “শব্ধ” বাধুর তরঙ্গ কিংবা! গতি এইরূপ আধিভৌতিক শাস্ত্র 
পৃরন্ধিপে সিদ্ধ করিয়াছেন । - সেইরূপ আবার চোখে দেপা লাল, হল্দে, নীল 
প্রভৃতি রংও মূলে একই নুর্যযালোকের বিকার, এবং হ্ধ্যালোকও এক প্রকাৰ 
গতি এইরূপ এক্ষণে সুক্ম অনুসন্ধানের দ্বারা নির্ধীরিত হইয়াছে । গতি” মুলে 
একই হওয়ার কান বি তাহাকে শব ও চোখ ধর্দি তাহাকে রং বলে তবে এই 
ভাই অধিকতর ব্যাপকরূপে সমস্ত ইন্দরিক্বের প্রতি প্রয়োগ করিলে, সমস্ত নাম- 
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রূপের উৎপত্তি সম্বন্ধে সংকার্ধাবাদের সহায়ত। ব্যতীতই ঠিকঠিক উপপত্তি এই 
প্রকার দেওয়া যাইতে পারে বে, মন্্ুষোর বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আপনা! আপন দিক 
হইতে এক নির্ধকার বস্তর উপরেই শবরূপাদি অনেক নামরপাত্মক গুণসমূহের 
“অধ্যারোপ? করির! নানাপ্রকার প্রতীক্মমান রূপ উৎপন্ন করিস্সা থাকে , কিন্ত 
মূলের একই বস্ততে এই প্রতীয়মান রূপ, গুণ কিংবা এই নামরূপ থাঁকিবেই 
এমন কোন কথ নাই। এবং এই অথই সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রজ্জুতে সর্গ- 
ত্রম, শুক্তিতে রজতত্রম, অথবা চোখে আস্ুল দিলে এক বস্তকে ছুইটা দেখা, 
অথব| অনেক রংয়ের চকমা পরিলে এক পদার্থকে বিভিন্ন রংয়ের দেখা ইত্যাদি 
নেক দৃষ্টান্ত বেদান্তশাস্ত্রে পাওয়৷ যায়। মন্ুযোর ইন্দ্রির়সমূহ মনুষ্যকে কখনই 
ছাঁড়িয়। যায় না৷ বলিয়া জগতের নাঁমরূপ কিংবা! গুণ তাহার নব্জরে অবশ্যই 
পড়িবে । কিন্তু ইন্দ্রিরব'ন ননুষোর দৃষ্টিতে জগতের এই যে আপেক্ষিক শ্বর্ূপ 
দেখা যায়, তাহাই এই জগতের মুলগত অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ, এরূপ 
বলিতে পার। যায় না। মনুষ্যের বর্তমান ইব্িয় অপেক্ষা যদি সে ন্যুনাধিক ' 
ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয়, তাহ। হইলে এই জগৎ তাহার চোখে এখন যেরূপ দেখায় 
তখন সেরূপ দেখ! যাইবে না। এবং ইহ! যদি সভ্য হয়, তবে ড্রষ্টা মনুযোর 
ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া! জগতের মূলে যে তব আছে তাহার নিত্য ও 
প্ররুত স্বরূপ কি তাহা বল, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, এ মূলতত্ব নিগুণ 
বটে, কিন্তু মন্তু্যের নিকট উহা! সগুণ দেখার ; ইহা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের ধর্ম? 
মূল বস্তর গুণ নহে, এইরূপ উত্তর দিতে হয়। আধিভৌতিক শাস্ত্রে কেবল 
ইন্দ্িয়-গোঁচর বিষয়েরুই বিচাঁর হয় বলিয়া এইপ্রকার প্রশ্ন কখনই উখিত 
হয় ন|। কিন্ত মন্তুধ্য ও তাহার ইন্দ্রিক্স নষ্টপ্রায় হইলে, পরমেশ্বর লোপ .্রাপ্ত 
হন, কিংবা মন্ষ্যের নিকট তিনি অমুক প্রকার দৃষ্ট হন বলিয়। তাহার ব্রিকাল- 
আঅবাধিত নিত্য ও নিরপেক্ষ স্বরূপও তাহাই হইবে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। 
তাই, ক্গগতের মূলে অবন্থিত সত্যের মূলম্বরূপ কি, যে অধ্যাত্মশাস্ত্রে ইহার 
বিচার করিতে হর তাহাতে মনুুষ্যের ইন্দ্রিয়ের আপেক্ষিক দৃষ্টি ছাড়িয়৷ দিয়া 
কেবল জ্ঞানদৃষ্টিতে অর্থাৎ যতদূর সম্ভব বুদ্ধির দ্বারাই শেষ বিচার করা আবশ্যক 
হযস। এইরূপ করিলে ইন্দ্িগোচর সমস্ত গুণই স্বতই চলিয়! যায় এবং ইহ। সিদ্ধ 
হর বে, বন্ধের নিত্য স্বরূপ ইন্দিয়্াতীত অর্থাৎ নিগুণ ও সর্ববশ্েষ্ঠ। কিন্ত যে নিগুণি,. 
স্তাহার বর্ণন। কৈ-ই বা করিবে, আর কি প্রকারে করিবে ? এইজন্য পরব্রহ্গের 
চরম অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ কেবল নিগুণ নহে, তাহা অনির্বাচ্যও 
বটে; এবং এই নি? স্বরূপে মন্তুষট স্বকীয় ইন্দ্রিয়যৌগে সঞ্খণ রূপ দে খিতে পায়, 
অদ্ৈন্তবেদান্তে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । কিন্ত নিগুণকে সগুণ করিবার 
এই শক্তি ইত্জিয়ের আসল কোথ হইতে, এইখানে আবার এই প্রশ্ন উখিত' 
হয়। আনত বেদান্তণান্ত্র ইহার উত্তরে এইবপ বলেন যে, মানবজ্ঞানের গতি 
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এখানে বাধিত হর, এইজন্য ইহা ইন্ত্রিরসমূহের অজ্ঞান এবং নিগুপ পরব্রঙ্গে 
সগ্ুপ জগতের রূপ দেখা দেই অজ্ঞানের পরিণাম; কিংবা ইন্দরিয্বাদিও 
পরমেশ্বরের জগতেরই অন্তহুক্তি হওয়ায় এই সগ্ুণ স্ষ্টি (প্রকৃতি) নিগুপ 
পর্মেশ্বরেরই এক “দৈবী মায়া (গী. ৭, ১৪) এখানে এইটুকু নিশ্চিত 
অনুমান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হয়। অপ্রবুদ্ধ মর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়ের বারা 
প্রত্ক্ষকারী লোকের নিকট পরদেশ্বর বাক্ত ও সৃগ্ডণ দৃষ্ট হইলেও 
পরমেশখবরের প্রকৃত ও শ্রেষ্ট স্বরূপ নিগুণ, তাহ। জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখাতেই জ্ঞানের 
চরমপীমা, ইত্াার্দি গাঁতাতে যে বর্ণনা আছে (গী, ৭, ১৪, ২৪, ২৫), 
তাহার তত্ব পাঠকের এক্ষণে উপলব্ধি হইবে। পরমেশ্বর মূলে নিগুণি, 
তাহার মধ্যেই মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সগুণ জগতের বিবিধ প্রতীয়মান রূপ দেখিতে, 
পায়, এইব্ধপ নির্নয় করিলেও উক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে 'নিশুণ” শব্দের অর্থ কি 
বুঝাইবার জন্য এই বিষয়ে আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক । আমাদের 
ইন্জিপ্ন বখন বাযুতরঙ্গের উপর শব্দরূপাদি গুণের কিংবা গুক্তির উপর রজ- 
তের অধ্যারোপ করে তখন বায়ুতরঙ্গের মধ্যে শব্দবপাঁদির কিংবা শুক্তির 
মধো রক্তের গুণ থাকে না ইহা সত্য ; কিন্তু অধ্যারোপিত গুণ তাহাতে ন। 
থাকিলেও উহা হইতে ভিন্ন গুণ মূল পদার্থের মধ্যে থাকিবেই না এরূপ বলিতে 
পার। যায় না; কারণ, শুক্তির মধো রজতের গুণ না থাকিলেও রজতের গুণের 
অতিরিক্ত অন্য গুণ উহাতে থাকে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। ইহ? 
হইতে আপন অজ্ঞানে মূল ব্রন্মের উপর ইন্দিয়াদির অধ্যারোপিত গুণ এই 
ধুন্দের মধ্যে নাই বলিলেও অন্ত গুণ পরত্রশ্ষের মধ্যে কি নাই, এবং যদি থাকে 
তবে তিনি নিগুণ হন করূপে, এইবুপ কু এক সংশয় এই স্থানে আসে। 
কিন্ত আর একটু শ্থস্্ম বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্িয়ের ছ্বার। 
অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত মুল ব্রন্মের মধ্যে অন্য গুণ থাকিলেও তাহ 
আমরা জানিব কিরূপে? ম্ঞুষ্য যে গুণ অবগত হম তাহা নিজের ইন্ড্রিয়ের 
দ্বারাই অবগত হয়; এবং যে গুণ ইন্দ্রিয়গোচর হয় না তাহা মনুষ্য জানিতেই 
পারে না। সার কথা এই যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত যদ্দি 
অন্ত কোন গুণ পরব্রঙ্ধে থাকে, তাহা জানা আমাদের সাধ্য নহে, এবং তাহ॥ 

পরব্রন্গের মধ্যে আছে এইরূপ বিধান করাও ন্যারশান্্দৃষ্টিতে ঠিক্ নহে । তাই 
গুণশব্দের “মনুষোর জ্ঞানগন্য গু৭” অর্থ গ্রহণ করনা ব্রহ্ম নিপুণ? ইহা। 
বেদান্তী সিদ্ধান্ত করিয়। থাকেন । মন্তুষ্যের অচিন্তনীয় * হরূপ গুণ কিংবা শক্ত 
মূল পরব্র্গত্বর্ূপে আছে অদ্বৈত বেদান্ত৪ এগ বলেন না, আর অপর 
কেহ তাহ! বলিতে পারে না। অধিক ধক, বেদান্তীগণও ইন্ডিয়ার উপরি-উক্ত 
অজ্ঞান কিংবা মায়াকে সেই মূল পরব্রন্মেরই এক অচিন্ত্য শক্তি বলিয়। থাকেন, 
ই পুর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
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ত্রিগুণাত্মক মায় কিং! প্রকৃতি স্বতন্ত্র কোন বস্ত নহে; কিস্তু একই 
শ্্গর উপর ননুষ্যের ইন্দ্রিয় অন্ঞানবশত সপ্ুণ দৃশ্য রূপের অধ্যারোপ 

20 পাকে । এহ মৃতকে “বিবর্তবাদ” বলে। নিগুণ ত্রহ্ম একই মুলতত্ব 
হু -গায়। ন।নাবধ সগুণ জগৎ প্রথমে কিরুপে দেখিতে পাওয়া গেল,-- 

অদ্বৈত বেদান্ত অন্্ুলারে এই বিষয়ের ইহাই উপপত্তি। কাণাদন্যায়শান্ত্রে 
অসংখ্য পর্রমাণুই জগতের মূল কারণ স্বীকার করা হইক়্াছে ; এবং নৈয়াক্ষিক 
এই পরমাণুকে সত্তা বলিয়। মানেন। তাই, এই অপসংখ্য পরমাণুর সংযোগ 
হইতে আরম্ভ হইলে পর জগতের অনেক পদার্থ উৎপন্ন হইতে লাগিল, এইরূপ 
তাহার নির্ধারণ করিয়াছেন। এই মতান্থসারে পরমাণুদের সংযোগ আরম্ত 
হইবার পর জগ স্যট হয়, তাই ইহাকে 'আরম্তবাদ” বলে। কিন্তু নৈরায্মিক- 
দিগের অসংখা পরমাণুসন্বন্বীর় মত স্বীকার না করিয়া! “একপদার্থী, সত্য ও 
ত্রিগুণাত্ক প্রক্কৃতিই” জড়জগতের মুলকারণ, এবং এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির 
অন্তর্মত গুণের বিকাশে কিংবা! পরিণামে ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়, ইহ সাংখ্যের। 
বলেন। এই মতকে "গুণপরিপামবাদ” বলে। কারণ, এক মুল সগ্ুণ 
প্রকৃতির গুণবিকাশেই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এইপ্রপ ইহাতে 
প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু এই ছুই মতবাদদকে অদ্বৈতবেদাস্তী স্বীকার করেন 
না। পরমাণু অসংখ্য হওরা। প্রধুক্ত অদ্বৈতমতান্সারে উহা! জগতের মূল 
হইতে পারে না) এবং অবশিষ্ট প্রকৃতি এক হইলেও উহ পুরুষ হইতে 
ভিন ও স্বতন্ন হওরায় এই দ্বেতও অন্বৈত সিঙ্গান্তের বিরুদ্ধ হয় । কিন্তু এই 

প্রকারে এই ছুই মতবাদকে ছাড়িয়। দিলে এক নিগুণ ব্রহ্ম হইতে সগুপ জগৎ 
কিন্ধপে উদিপরন হইল ইহার অন্য কোন উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক । কারণ, 
সৎকাধ্যবাদ অনুসারে নিগুপ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে 
বেদান্তী বলেন যে, সৎকাধ্যবাদের এই সিদ্ধান্ত, কাধ্য ও কারণ এই ছুই বস্ত 

যেখানে সত্য সেইথানেই খাটে। মুল বস্ত যেখানে একই এবং তাহার শুধু 
বাহ্যপূপ যেখানে বদল হয় সেখানে এই ন্যায়ের প্রক্নোগ হইতে পারে না । কারণ, 
একই বস্তর বিভিন্ন রূপ দেখ! সেই বস্তর ধর্ম ন! হইয়া, দ্রষ্ট। পুরুষের দৃষ্টি- 
ভেদে এই বিভিন্ন বাহ্যরূপ উৎপন্ন হইতে পারে, ইহ! সর্বদাই আমাদের দৃষ্টি- 
গোর হয় 1* এই ন্যায় নিগুণ ব্রহ্ম ও সগ্ুণ জগতের সম্বঙ্গে প্রয়োগ করিলে 
ব্রদ্ম নিগুণ, এবং মন্ষ্যের ইক্দ্রিরধন্মপ্রযুক্ত তাহাতেই সগুণত্বের প্রতীয়মান বূপ 
উৎপন্ন হয়, এইরূপ বলিতে হয়। ইহা বিবর্তবাদ । একই মূল সত্য দ্রব্যের 
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উপরেই অনেক অনত্য অর্শাৎ নিত্য পরিবর্তননীল রূপের অধ্যারোপ হইয়| 
থাকে, ইহাই বিবর্তবাদের নত) এবং গুণসরিশানবাদে প্রথমেই ছুই সতা দ্রব্যকে 

মানিয়! লওরা হর; তন্মধো একের গুণের বিকাশ হইয়া জগতের নানা গুণবুক্ত 
অন্তান্ত বস্ত উৎপন্ন হয়। রজ্জুতে সপ্পন্রম বিবর্ত; এবং. নারিকেল ছোবড়ায় 
দড়ি হওয়া কিংবা দুধ হইতে দৈ হওয়া গুণপরিপা্। এই কারণে বেদাত্তসার 
গ্রন্থের এক সংস্করণে এই ছুই মতবার্দের এই লক্ষণ দেওয়৷ হইয়াছে-_- 

যস্তাত্বিকোহন্যথাভাবঃ পরিণাম উদদীব্রিতঃ ) 
অতাত্বিকো হস্তথাভাবে৷ বিবর্তঃ স উদীরিতঃ ॥ 

“কোন মূল বস্ত হইতে যখন তাত্বিক অর্থাৎ সত্যই অন্ত প্রকারের বস্ত প্রস্তত হয় 
তখন তাহাকে ( গুণ-) “পরিণাম” বলে) এবং সেরূগ ন৷ হুইয়া মূল বস্তই যখন 
অনদতারূপে ( অতাত্বিক) প্রকাশ পার, তখন তাহাকে “বিবর্ক বলে” (বে' সা. 
২১)। মারগ্তধাৰ নৈনাক়িকপিগের, গুণপরিণানবাদ সাংখ্যদিগের, এবং বিবর্তবাদ 
অদ্বৈতবেদান্তীদিগের । অদ্বৈতবেদান্তী পরমাণু কিংবা! প্রকৃতি এই ছুই সগ্ু৭ 
বস্তকে নিগুণ ব্রদ্ধ হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ব বলিয়। মানেন না। কিন্তু আবার এই 
আন্ত হর বে, সংকার্ধাবাদ অগ্রপারে নিশুণ হইতে সগ্ডণ উৎপন্ন হওয়া) অপস্তব ॥ 

। ইহা দূর করিবার জন্যই বিবর্তবাদ বাহির হইয়াছে । কিন্ত তাহা হইতে কেহ 
কেহ যে ধারণ করেন যে, বেদান্তী গুণপরিণামবাদ কখনই স্বীকাক 
করেন না, কিংবা কখনও করিবেন না, তাহা ভূল । নিগুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ 
প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার উদ্ভব হওয়াই অসম্ভব অদ্বৈত মতের উপর সাংখ্যদিগের 

কিংবা অন্য দ্বৈতীর্দিগেরও এই বে মুখা আপত্তি তাহা অপরিহাধ্য নহে। 
একই নিগুণ ব্রহ্ষমেতে মাপার অনেক প্রতীস্মান বাহ্য রপ আমাদের ইন্দ্রিয়গণ 
প্রতাক্ষ করিতে পারে ইহ। দেখানোই বিবর্তবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইলে পর, অর্থাৎ এক নিগুণ পরব্রদ্দেতেই সগুণ প্রকৃতির রূপ দেখ! 
যাইতে-পারে, বিবর্তবাদ্দে ইহা সিদ্ধ হইলে পর, এই প্রকৃতির পরবর্তী বিস্তার 
গুণপরিণামের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে বেদাস্তশাস্ত্রের কোনও 
বাধা নাই। মৃলপ্রক্ৃতি স্বন্ং এক প্রতীক্মমান রূপ, সত্য নহে-_ইহাই অন্বৈত 
বেদান্তের মুখ্য উক্তি । প্ররুতির প্রতীয়মান রূপ একবার দেখ! দিলে তাহার 
পর এই প্রতীয়মান রূপ হইতে নির্গত অন্য প্রতীয়মান রূপকে স্বতন্ত্র না মানিয়। 
এক প্রতীয়মানরূপের গুণ হইতে অন্য প্রতীয়মান,রূপের গুণ, এইরূপ নানা 
গুণাত্বকণরূপ উৎপন্ন হইয়। থাকে, ইহা মানিতে ছ্* 'ত বেদাস্তের কোন বাধ! 
নাই। তাই “প্রকৃতি আমারই মায়া” ( গী. ৭. ১৪ ; ৪. ৬) ভগবান ইহা গীতাতে 
বলিলেও আবার গীতাতেই ইহা। বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর-অধিষ্টিত ( গী, ৯. ১০) 
এই প্রকৃতির পরবর্তী বিস্তার এই “গুণ! গুণেষু বর্তস্তে ( গী, ৩,.২৮ ১ ১৪, ২৩) 



২৪৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র ৷ 

এই নীতি অসুপারেই হইন্া থাকে । ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, বিবর্তবাদ 
অনুসারে মৃশ নিগুণপ পরবক্ষেতে একবার মায়ার দৃশ্য রূপ উৎপন্ন হইলে পর, 
এই মায়িক রূপের অর্ধাৎ প্রকৃতির পরবর্তী বিস্তারের উপপত্তির জন্য গুণোৎ- 
কর্ষের তন্ব গীতাতেও স্বীকৃত হইয়াছে । সনস্ত দৃশ্য 'জগংকেই একবার 
মায়াজ্মক রূপ ব'লপে, এই রূপের রুপান্তরের জন্য গুণোতৎকর্ষের ন্যায় কোন 
একট। নিরম চাই-ই এবুপ বলিবার প্রয়োজন নাই । মাক়াত্মক রূপের বিস্তারও 
নিরমবদ্ধই থাকে ইহা বেদান্তীরা অস্বীকার করেন না । তাহাদের কথাটা এই 
যে, মূল প্রকৃতির ন্যার এই নিয়মও মায়িক, এবং পরমেশ্বর এই সমস্ত মাসিক 
নিয়মের অধিপতি এবং তাহাদের অতীত; ত্াহাব্র সন্তাতেই এই নিয়মের 
নিরনসহ্থ অর্থাং নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । ত্রিকালে অবাধিত নিয়ম স্থাপন 
করিবার সানর্ধ্য, প্রতীরনান-রূপবিশিষ্ট সগুণ হ্ৃতরাং নর প্রর্কতির হইতে 
পারে না। 1 

উপরে যাহা! আলোচিত হইল তাহা হইতে জগৎ, জীব ও পরমেশ্বর-- 
অথবা অধ্যাত্মশাস্ত্রের পরিভাষা! অনুসারে মায়! € অর্থাৎ মায়ার দ্বারা উৎপন্ন 
জগৎ), আত্মা ও পরব্রঙ্গ_- ইহাদের স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা 'জানা 
যাইবে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জাগতিক সমস্ত বস্ত এই ছুই বর্গে বিভক্ত-_“নামরূপ” 
এবং তাহাদের আবরণের নিয়ে “নিত্য তত্ব | তন্মধ্যে নামরূপকেই সগুণ মায় 
কিংবা প্রকৃতি বলে । কিন্তু নামরূপকে একপাশে সরাইয়। রাখিলে যে “নিত্য দ্রব্য” 
অবশিষ্ট থাকে, তাহা নিগুণই থাকিবে । কারণ কোন গুপই নামরূপবর্জিত 
হইতে পারে না। এই নিত্য ও অব্যক্ত তত্বই পরব্রহ্ম;) এবং মন্ুষ্যের হুর্বল 
ইন্ত্রিয়ের নিকট এই নিগুণ পরব্রন্দেই সগুণ মায়ার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়! মনে 
হম ।, এই মায়া সত্য পদার্থ নহে ;" পরব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ ত্রিকালাবাধিত ও” 
অপরিবর্তনীয় বস্ত্। দৃশ্য জগতের নামরূপ এবং তাহ দ্বার আচ্ছাদিত পরব্রহ্ম, 
ইহাদের স্বরূপসশ্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে । এক্ষণে এই ন্যার অনুসারে মন্তষ্যের 
বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধ হপ্গ যে, মন্ুষ্যের দেহ ও ইন্দ্রিয় দৃশ্য জগতের 
অন্যান্য পদার্থের ন্যায় নামরূপাত্মবক অর্থাৎ অন্রিত্য মারার বর্গে পড়ে ) এবং এই 
দেহেন্দ্রিরে আচ্ছাদিত আত্ম! নিত্ন্বরূপ পরব্রন্ষের শ্রেণীর অন্তভূক্ত ; কিংবা ব্রহ্ম 
ও আত্মা একই। যে অদ্বৈতীসিদ্ধান্ত এবং বৌদ্ধসিদ্ধান্ত এই অর্থে বাহ্য জগ- 
তকে স্বতন্্ সত্য পদ্দার্থ বলিয়া স্বীকার করে না তাহাদের উভয়ের তেদ পাঠকের 
এখন অবশ্যই উপলব্ধ হইয্াছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন যে, বাহ্য জগৎই 
নাই) তিনি একমাত্র জ্ঞানকেই সত্য বলিক্না স্বীকার করেন ) , এবং বেদাস্তশাস্্ী 
বাহ জগতের নিত্যপরিৰর্তনশীল নামরূপকেই অসত্য বলিক্না মনে করেন, এবং 
এই নামরূপের মুলে ও ম্নুষ্যের দেহে, উভয়েতেই একই আত্মন্বর্ূপী নিত্য 
দ্রব্য ব্যাপ্ত হইর। আছে, এবং এই একপদার্থাত্মক আত্মতত্বই চরম সত্য এইরূপ 



অধ্যাতি। ২৪৭ 

সিঙ্গান্ত করিয়া থাকেন । সাংখ্যবাদী “অবিভক্তং বিতক্তেষু” এই ন্যার অনুসারে 
স্থষ্ট পদার্থের নানাত্বের একীকরণকে জড়প্রক্কতিরই পক্ষে শীকার করেন । কিন্তু 
বেদাস্তীরা সৎকাধ্যবাদ্দের বাধাটা! বাহিরে ফেলির়! ধিরা হি করিয়াছেন যে, 
“যাহ। পি তাহাই বরঙ্গাণ্ডে ) এই কারণে এক্গণে সাংখোরে অসংখ্য 

পুরুষের ও প্রকৃতির একই পরমাত্মাতে অদ্বৈতভাবে কিংবা অবিশ্াগে সমাবেশ 
হইয়াছে। শুদ্ধাধিভৌতিক পণ্ডিত হেকেলকে অদ্বৈতী ধরিলাম । কিন্তু তিনি 
এক জড় প্রক্ৃতিতেই চৈতন্যেও সংআহ করেন; এবং বেদান্ত জড়কে 
প্রাধান্য না দিয়া ৫েশকালে অসীম, অধৃত ও স্বত্ব চিদ্কপী পরব্রহ্মই সমস্ত 
জগতের মূল এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। হেকেলের জড়াদ্বৈত এবং অধাত্ম- 
শাস্ত্রের অদ্বৈত এই ছুষবেন্ধ মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ। অদ্বৈত বেদাস্তের এই 
সিদ্ধান্তই গীতাতেই আছে, এবং এক প্রাচীন কবি সমস্ত অদ্বৈত বেদাস্তের সার 
এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন__ 

শ্লোকার্দেন প্রবক্ষ্যামি যছুক্তং গ্রস্থকোটিভিঃ | 
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিখ্যা জীবে ব্রদ্মেব নাপরঃ ॥ 

*কোট গ্রন্থের সার অগ্ধ ক্লোকে বলিতেছি-- (১; ব্রহ্ম সত্য ৫) জগৎ অর্থাৎ জগ- 
তের সমস্ত নামরূপই মিথা কিংবা নশ্বর ; এবং ৩) মন্ধষোর আত্মা ও বর্গ মূলে. 
একই, ছুই নহে”। এই শ্রোকের “নথা” শব্ধ কাহারও কানে খারাপ লাগিলে 
তিনি বুহদারণ্যকোপনিষদ অস্ুসারে ইহার তৃতীয় চরণের '্রহ্মামৃতং জগৎ 
সত্য এই পাঠীন্তর স্বস্ছন্দে করিয়া লইতে পারেন ; সেইজন্য ভাবার্থের বদল 
হইবে না ইহ। পৃর্ববেই বলিয়্াছি। তথাপি সমস্ত দৃশ্য জগতের অনৃশ্য অথচ নিত্য 
পরব্রহ্মরূ্পী মুলতন্বকে সৎ (সত্য) বলিবে কি অসৎ ( অসত্য-অনৃত ) বলিবে, 
ইহা লইয়া কোন কোন বেদান্তী বড়ই অনর্থক বিবাদ করিয়া থাকেন। তাই 
এই বিষয়ের প্রকৃত বীজ কি, তাহার একটু ব্যাখ্যা করিতেছি । সৎকিংবা 
সত্য এই একই শব্দের ছুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হওয়ায় এই মতবাদ বিপুল হইয়! 
উঠিগ্লাছে; এবং “সৎ এই শব্দকে প্রতোক ব্যক্তি কি অর্থে প্রয়োগ করেন, 
তত্প্রতি ঠিক লক্ষ্য করিলে, কোন গোলযোগ থাকে না। কারণ ব্রহ্ধ 
অবৃশ্য হইলেও নিত্য, এবং নামরূপাত্মক জগৎ দৃশ্য হইলেও প্রতিক্ষণে 
পরিবর্তনশীল, এই ভেদ সকলেরই সমান স্বীকার্ধয। এই সৎ কিংবা সত্য 
শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে (১) চক্ষের সম্মথে এক্ষণে জাজ্জল্যমান 
অর্থাৎ ব্যক্ত (কল উহার বাহা রূপ বদলাঁক ব! নাঈ বদলাক ); এবং দ্বিতীক্ব 
অর্থ (২)- চক্ষের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেও . স্বরূপ চিরকাল এক 
রকমই থাকে, কখনও পরিবভ্িত ঃহয় না। ইহার মধো, প্রথম অর্থ ধাহার 
সম্মত তিনি চক্ষুগোচর নামরূপাত্মক জগৎকে সত্য বলেন, এবং পরব্রহ্গকে 
তদ্বিরদ্ধ অর্থাৎ চক্ষের অদৃশ্য সুতরাং অসৎ বৰা অসত্য বলেন। উদাহরণ 



২৪৮ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্তর | 

বথা-_-তৈত্তিরীগ্ন উপনিষদে দৃশ্য জগতের প্রতি “সৎ ও দৃশ্য জগতের অতীতেক্র 
প্রতি “ত্যৎ অর্থাৎ যাহা অতীত ) কিংবা "অনৃত* (চক্ষের অদৃশ্য ) শব্ 
প্রয়োগ করিয়! বর্ষের এই প্রকার বর্ণন করা হইয়াছে ষে, যাহা! কিছু মূলে বা 
আরস্তে ছিল সেই দ্রধ্যই “সচ্চ ত্যচ্চাঁভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং 
চানিলয়নং চ1 বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত্যং চান্তংচ।” ( তৈ, ২, ৬ )-- 
সৎ (চক্ষের গোঁচর ) এবং “তাহা” (যাহা অতীত ), বাচ্য ও অনির্ধাচ্য, সাধার 
ও নিরাধার, জ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত ( অজ্দে ), সত্য ও অনৃত--এইজপ ঘিধা হই! 
গিয়াছে । কিন্ত তর্কে এইরূপ “অবৃত* বলিলেও অনৃতের অর্থ মিথ্যা নহে; 
পরে তৈত্তিরীয় উপনিষদেই «এই অনৃত ব্রহ্ম জগতের “প্রতিষ্ঠা কিংবা! আধার, 
তাহার অন্য আধারের অপেক্ষা নাই, এবং তাহাকে যে জানিয়াছে সে অভঙ্ন 
হইয়াছে” এইরূপ উক্ত হইয়াছে । ইহা হইতে স্পষ্ট দেখ যায় যে, শব্ভেদে 
ভাবার্থের বদল হয় না। দেইরূপ আবার শেষে “অসদ্ বা ইদগগ্র 
আমীং”__-“এই সমস্ত জগত প্রথমে অসত (ক্রহ্ধ ) ছিল”, এবং খগ্থেদের (১০, 
১২৯, ৪) বর্ণন অনুসারে তাহা হইতেই পরে .সৎ অর্থাৎ নামরূপাম্মক ব্যক্ত 
জগৎ নিঃশ্ত হইয়াছে এইরূপ উক্ত হইক়্াছে (তৈ.২,৭)। ইহা হইতেও 
স্পষ্টই দেখ! যায়-_-“অসৎ শব এই স্থানে অব্যক্ত অর্থাৎ “চক্ষের অদৃশ্য* এই 
অর্থেই প্রধুক্ত হইয়াছে; এবং বেদাস্তস্থত্রে বাদরায়ণাচার্ধ্য উক্ত বচনের এই- 
রূপ অর্থই করিয়াছেন, (বেহ্থ, ২, ১, ১৭)1 কিন্তু "সৎ কিংব। “সত্য” এই 
'শবের, চক্ষে দেখা না গেলেও চিরস্থায়ী কিংবা! নিত্য এইরূপ (অর্থাৎ উপরে 
প্রদত্ত ছুই অর্থের মধ্যে ছ্বিতীর ) অর্থ বাহাদের সম্মত, তাহারা অদৃশ্য অথচ 
অপরিবর্তনীয় পরব্রহ্ষকেই সৎংকিংব! সত্য নাম দিয়া) নামরূপাত্বক মায়াকে 
অসৎ অর্থাৎ অসত্য সুতরাং নশ্বর।এইরূপ বলিয়৷ থাকেন। উদাহরণ যথা-"- 
“সদেব সৌম্যেদদমগ্র আসীৎ কথমসতঃ সঙ্জায়েত”__হে সৌম্য, সমন্ত জগৎ প্রথমে 
সৎ (ব্রহ্ম ) ছিল, যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহা “নাই” তাহ। হইতে সৎ অর্থাৎ “যাহা 
আছে” তাহা কিরূপে উতৎপর হইবে-_-এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষর্দে উক্ত আছে 
(ছাং, ৯. ২*১*২)। আবার ছান্দোগা উপনিষদেই এই পরব্রক্ষকে এক- 
স্থানে অব্যক্ত অর্থে “অসৎ বলা হইক্সাছে (ছাং, ৩. ১৯,১)। * একই 
পরব্রন্ধের প্রতি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অর্থে একবার “সৎ ও একবার “অসৎ, 
এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ নাম দিবার এই গোলযোগ- অর্থাৎ বাচ্য অর্থ একই 

*  অধ্যত্মশান্তরসম্বন্গীয় ইংরজ গ্রস্থক।রদিগের মধ্যেও, সৎ শব্দ জগতের প্রতীয়মান 
আবি9াব (মা! ) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে, অথবা বস্ততন্ব (ব্রহ্গ) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে এই 
বিষয়ে মতভেদ আছে। কাণ্ট জগতের প্রতীয়মান *আবিভাবকে সৎ বুবিয়! (7921 ) বস্তব- 
তন্বকে অবিনাশী বলেন। কিন্তু হেখেল ও শ্রীন্ প্রভৃতি উক্ত আবিভাবকে অসৎ (10191 ) 

বুঝর! বস্ততত্বকে (7581 ) সৎ বলেন। 



অধ্যাতু। ২৪৯ 
হইলেগু শুধু শবাবাদ বাড়াইবার পক্ষে সাহায্যকারী--পদ্ধতি পরে ভাঙ্গিয়। গিয়া 
শেষে ব্র্ধ সৎ বা সত্য অর্থাৎ নিত্যস্থাকী, এবং দৃশ্য জগৎ অপৎ অর্থাৎ নশ্বী, 
এই এক পরিভাষাই স্থায়ী হইয়া গিয়াছে । ভগবদ্গীতাতে এই শেষের পরি- 
ভাষা স্বীকৃত হইয়াছে এবং তদন্ুসারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (গী. ২. ১৬-১৮ ) পরব্রহ্গ 
সৎ ও অবিনাশী, এবং নামরূপ অসৎ অর্থাৎ বিনশ্বর, এইরূপ উক্ত হইয়াছে 
এবং বেদান্তস্যত্রের সিদ্ধান্তও এইরূপ | পুনশ্চ দৃশ্য জগতকে “দত বলিয়া পর- 
ব্রহ্ষকে “অসৎ” বা 'তৎ তোহা-ুঅতীত ) বলিবার তৈত্তিরীয়োপনিষদীয় সেই 
পুরাতন পরিভাষার চিহ্ব এখনও একেবারে লুগ হয় নাই। ও তৎসৎ এইরূপ 
যে ব্রন্মনির্দেশ গীতাতে প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ১৭. ২৩) তাহার মুল অর্থ কি 
হইতে পারে-_-এই পুরাতন পরিভাষার দ্বারা ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা হয় । এই ৭ 
গুঢাক্ষররূপী বৈদিক মন্্বঃ উপনিষদে অনেক প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করা হুই- 
মাছে ( প্র" ৫) মাং, ৮-১২) ছাং, ১,১)। “তত অর্থাৎ তাহ! কিংবা! দৃশ্য 
জগতের অতীত, দূরবর্তী অনির্বাচ্য তত্ব; এবং “সৎ অর্থাৎ চক্ষের সন্মুথস্থ দৃশ্য 
জগং। এই তিন মিলিন্। সমস্তই ব্রহ্ম, ইহাই এই সংকল্পের অর্থ। এবং সেই 
অর্থেই “সরপক্গাহমক্ফুন” (গী- ৯. ১৯ )--সৎ অর্থাৎ পরব্রদ্ধ ও অপৎ অর্থাৎ 
দশা জগৎ দুই-ই আমি, এইরূপ ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন। তথাপি গীতায় 
কর্মষোগই প্রতিপাদ্য হওয়ার সপ্তনণ অধায়ের শেষে গ্রতিপাদিত হইরাছে যে, 
এই ব্রহ্মনির্দেশের দ্বারাও কর্্মযোগের পুর্ণ সমর্থন হয়; “ও তৎসৎ” এর “সৎ 

শব্খের অর্থ লৌকিক দৃষ্টিতে ভাল অর্থাৎ সদ্বুদ্ধিতে কৃত কিংব৷ যাহার ভাল ফল 
পাওয়া যায় সেই কর্ম) এবং ততৎএর অর্থ অতীত কিংবা ফলাশ। ছাড়িয়। 
কৃত কর্্। সংকল্পে যাহাকে “সৎ বলা হইন্লাছে তাহা দৃশ্য জগৎ অর্থাৎ 
কর্মুই হওয়ায় ( পর প্রকরণ দেখ ) এই ব্রহ্গুনির্দেশের এই কর্মমূলক অর্থ মূল- 
অর্থ হইতে সহজেই নিম্পন্ন হয়। শু তৎসৎ, নেতি নেতি, সচ্চিদানন্দ, এবং 
সত্যপ্য সত্যং ব্যতীত আরও কতকগুলি ব্রহ্মনিপ্দেশ উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে ? 
কিন্ত গীতার্থ বুঝিবার পক্ষে তাহাদের উপযোগ না৷ থাকায় এখানে সেগুলি 
বুঝানে হয় নাই। 

জগত, জীব ও পরমেশ্বর (পরমাজ্ম। ) ইহাদের পরম্পর-সন্বন্ধের এইরূপ নিষ্পত্তি 
হইলে পর,“জীব আমারই অংশ” ( গী. ১৬.৭) এবং “আমিই এক “অংশের দ্বার!” 
এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়। আছি” (গী. ১০, ৪২) এইরূপ যাহা, ভগবান গীতায় 
বলিয়াছেন--এবং বাদরারণাচার্যযও বেদান্তহ্থত্রে ইহাই বলিয়াছেন (বেনু, 
২, ৩, ৪৩, ৪. ১৯ )-_কিংবা পুরুষহথক্তে “পাদোহস্য 1" খ! ভূতানি ব্রিপাদস্যামৃতং 
দিবি”-_“স্থিব্ুচর ব্যাপুনি অবঘ। জে।৪দগদাআ। দশাংগুলে উর্ল।”--সমস্ত চরাচন্ব 
ব্যাপিয়৷ যে জগদাত্মা দশাঙ্ুলে রহিয়াছেন__এইরূপ যে বর্ণন। আছে, তন্মধ্যে 
পাদ ৰা অংশ শব্দের অর্থনির্ণয়ও সহজ হয়। পরমেশ্বর ব। পরুমাত্ম। সর্বব্যাপী 
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হইুলেও নিরবয়ব একপদার্ধাত্মক ও নামরূপবিরহিত সুতরাং অচ্ছেদা এবং নির্বি- 
কার হওয়া প্রযুক্ত তীহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন টুকরা হওয়া সম্ভব 
নহে (গী. ২. ২৫)। তাই, চতুর্দিকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত এই একপদার্থী 
পরব্রহ্ম এবং মন্ুষ্যের দেহান্তর্গঠত আত্মা, এই হুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য ব্যবহারে 
*শারীর আত্মা” পরত্রদ্মেরই “অংশ* এইরূপ বলিতে হইলেও, 'অংশ*' ব। “ভাগ” 
শবের “কাটিয়া ফেলা বিচ্ছিন্ন টুকরা”, বা! “ডালিমের অনেক দানার মধ্যে একটি 
দ্রানা” এইরূপ অর্থ না করিয়া, তাত্বিকৃষ্টিতে গৃহস্থিত আকাশ, ঘটস্থ আকাশ 
(মঠাকাশ, ঘটাকাশ ) এই সকল যেরূপ সর্বব্যাপী এক আকাশেরই ভাগ, 
সেইরূপ শারীর আত্মাও পরব্রদ্মের অংশ, এইবূপ অর্থ করিতে হয় ( অমৃতবিন্ু 
উপনিষৎ ১৩ দেখ)। সাংখা্দিগের প্রকৃতি এবং হেকেলের আধিতৌতিক 
জড়াদ্বৈতবাদে স্বীকৃত একপণদার্থমূলক তত্ব,_ইহাও এইরূপ সত্য নিগুণ পর- 
মেশ্বরেরই সগুণ অর্থাৎ সসীম অংশ । অধিক কি, আধিভৌতিক শাস্ত্রের পদ্ধতি 
অনুসারে ইহাই প্রকাশ পান্প যে, যে কোন ব্যক্ত বা অব্যক্ত মূলতত্ব (তাহা 
আকাশের মত যতই কেন ব্যাপক হউক না) আছে, সে সমস্ত দেশ ও কালের 
ছার! বদ্ধ নামরূপমাত্র সুতরাং সসীম ও নশ্বর । ইহা সত্য যে, সেই তব্বসমূহের 
ব্যাপকতার কারণে ততটুকুই পরব্রহ্ম তাহাদের দ্বারা আচ্ছাদিত ) কিন্তু পরব্রহ্ধ 
তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ ন! হইয়া! সেই সমস্তের মধ্যে ওতপ্রোত আছেন এবং 
তদতির্রিক্ত জানি ন' তিনি কতটা! বাহিরে আছেন, যাহার কোন সন্ধান নাই। 
পরমেশ্বরের ব্যাপকত৷ দৃশ্য জগতের বাহিরে কতটা, তাহা দেখাইবার জন্য 
্রিপাদ” শব্দ পুরুষহূক্তে প্রযুক্ত হইলেও তাহার অর্থ "অনস্তই” বিবক্ষিত। বস্তত 
দেখ। যায় যে দেশ ও কাল, পরিমাণ ব৷ সংখ্যা ইত্যার্দি সমস্ত নামরূপেরই প্রকার ; 
এবং ইহ! বলিয়া আসিঙ্গাছি যে পরব্রহ্ম এই সমস্ত নামরূপের অতীত । এইজন্য, 
যে নামক্বপাত্মক “কালের, দ্বারা সমণ্ড কবলিত রহিয়াছে সেই কাপকেও ধিনি 
আচ্ছাদন করিয়া রহিক্সাছেন তিনিই পরব্রহ্ম, উপনিষদে ব্রহ্মস্ববূপের এইব্প 
বর্ণনা! দেখ! যায় ( মৈ. ৬. ১৫) এবং “ন তদ্ভাসরতে হুর্য্যো ন শশাঙ্কো ন 
পাবকঃ”-_-পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিবার পক্ষে হৃর্ধ্য চন্দ্র কিংব! অগ্নির সমান কোন 
প্রকাশক সাধন নাই, কিন্তু তিনি সপ্রকাশ, ইত্যাদি ষে বর্ণনা গীতাতে ও উপ- 
নিষদে আছে (গী, ১৫. ৬১ কঠ, ৫.১৫) শ্বে. ৬৩ ১৩) তাহারও ইহাই 

ভাৎপর্য্য ॥ সুর্য চন্দ্র তারা সমস্তই নামরূপাত্মক নশ্বর পদার্থ। ধাহাকে পক্যোতিষাং 
জ্যোতি” (গী. ১৩. ১৭৪ বৃ ৪. ১৬) জ্যোতির জ্যোতি বল! হন সেই 
স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানময় ব্রহ্ম এই সমস্তের অতীত অনন্ত ব্যাপিয়! আছেন; তাহার 
অন্য প্রকাশক পদার্থের অপেক্ষা নাই ; এক উপনিষদেও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 
হূর্যয চন্ত্র প্রভৃতি যে আলোক প্রাপ্ত হয় তাহাও এই শ্বপ্রকাশ ব্রক্ষ হইতেই 
তাহার! প্রাপ্ত হয় (ক্ষ, ২.২, ১০)। আধিতৌতিক শান্তর যুক্তি অনুসারে 
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ইন্্রিরগোৌচর অতি হথশ্ম ব। অত্যন্ত দূরের পদার্থ ধর ন! কেন, সে সমম্তই দেশ- 
কালাদি নিরমের বন্ধনে আবদ্ধ, অতএব “জগতেই+ উহাদের সমাবেশ হয়। সত্য 
পরমেশ্বর উহাদের মধ্যে থাকিয়াও উহাদের হইতে পৃথক্, উহাদের অপেক্ষা অধিক 
ব্যাপক, এবং নামরূপের জাল হইতে স্বতন্ত্র; অতএব কেবল নামরূপেরই: 
বিচারকারী আধিভৌতিক শাস্ত্রের যুক্তি বা সাধন বর্তমান অবস্থা :অপেক্ষ৷ শতগুণ 
স্থক্স ও প্রগল্ভ হইলেও তাহার স্বার৷ জগতের মূল “অমৃত তত্বের” সন্ধান পাওয়। 
সম্ভব নহে। সেই অবিনাশী, নির্ব্বিকার ও অমুততত্বকে কেবল অধ্যাত্বশান্ত্রের 
জ্ঞানমার্গের দ্বারাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। 

এ পর্য্যস্ত অধ্যাত্বশাস্ত্রের যে মুখ্য মুখ্য সিদ্ধাস্ত ও শাস্ত্রীয় রীতিতে তাহাদের 
যে সংক্ষিপ্ত উপপত্তি বল! হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, 
পরমেশ্বরের নামরূপাত্মক সমস্ত ব্যক্ত স্বরূপ কেবল মায়িক ও অনিত্য এবং ইহা! 
অপেক্ষা তাঁহার অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ, এবং তাহারও মধ্যে নিগুণ অর্থাৎ নাম- 
রূপরহিত স্বরূপই সর্ব্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ; এবং নিগুণই সগুণরূপে অজ্ঞানফলে 
প্রতিভাত হয় ইহা গীতাক়্ বলা হইয়াছে । কিন্তু কেবল শবের মধ্যে এই 
সিন্ধান্ত গ্রথিত করিবার কাজ, 'সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ন্যায় ধাহাদের ছুই 
অক্ষরের কোন জ্ঞান হইয়াছে ত্বাহারাই করিতে পারেন, ইহাতে কোন অসা-. 

.ধারণত্ব নাই। এ বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বুদ্ধিতে আসিফ! 
মনের মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়ের মধ্যে মগ্ন হয় এবং অস্থিমাংসের মধ্যে বিদ্ধ 
হইয়! ষায়। এই প্রকার হইবার পর একই পরব্রহ্ধ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ওতপ্রোত 
হইয়া আছেন, পরমেশ্বরের স্বরূপের এই প্রকার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, এবং 
সেই তাবের দ্বারা সঙ্কটকালেও সম্পূর্ণ সমতার সহিত আচরণ করিবার স্থির 
স্বভাব উৎপন্ন হয়; কিস্ত ইহার জন্য বহুবংগাগত সংস্কারের, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের, 
দীর্ঘ উদ্যোগের এবং ধ্যান ও উপাসনার সহায়ত! আবশ্যক হয়। এই সমস্তের 
সাহায্যে "সর্মভৃতে একই ,আত্মা* এই তত্ব ষখন কোন মন্ুষ্যের সঙ্কট সময়েও 
তাহার প্রত্যেক কর্মে সহজভাবে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, 
তাহার বন্গজ্ঞান প্রকৃতই পরিপক্ক হইয়াছে এবং এই প্রকারেই মন্ুষ্যের মোক্ষ- 
লাত হয় (গী, ৫. ১৮২০ ) ৬. ২১, ২২) ইহাই অধ্যাত্বশাস্ত্রের উপরিউক্ত, 
সর্ব সিন্ধান্তের সারহৃত ও পিরোমণিতৃত চরম দিদ্ধাস্ত । এই আচরণ ষে ব্যক্তিতে. 
দেখ! যায় না তাহাকে “কাচা” বুবিতে হইবে_ ব্রঙ্গজ্ঞানের অগ্রিতে সে এখনও 
সম্পূর্ণ পক হয় নাই। প্ররুত সাযুএবং :নিছক্ বেদান্তশান্ত্রী, ইহাদের মধ্যে 
ইহাই ভেদ । এবং এই অভিগ্রায়েই গীতাতে জ্ঞানের লঁণ বলিরার সময় *বাহ্য 
জগতের মূল তন্বকে শুধু বুদ্ধিতে জানা” জ্ঞান না বলিয়৷ “অমানিত্, ক্ষাস্তি, 
আত্মনিগ্রহ, সমবুদ্ধি* ইত্যাদি উদাত মনোবৃত্তি জাগৃত হইয়। যাহার দ্বারা 
চিত্তের পুর্ণ শুদ্ধি আচরণে সর্বদা ব্যক্ত হয় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, এইরূপ উক্ত, 
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হইয়াছে (গী. ১৬. ৭-১১)। জ্ঞানের দ্বার! যাহার ব্যবসায়াতক বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠ 
অর্থাৎ আত্ম-অনাত্ম বিচারে স্থির হয় এবং যাহার মনে সর্ধভৃতাট্মেক্য-জ্ঞানের 
পুর্ণ প্রকাশ পাক দেই বাক্তির বাসনাম্মক বুদ্ধি নিঃসন্দেহ শুদ্ধ হয় । কিন্ত কাহার 
বুদ্ধি কিরূপ বুঝিতে হইলে তাহার আচরণ ব্যতীত অন্য বাহ্য সাধন ন। থাকার 
এখনকার কেবল কেতাবী জ্ঞানপ্রচারের কালে ইহা! বিশেষভাবে মনে রাখ 
উচিত যে, "জ্ঞান বা “সমবুদ্ধি” শব্দেই শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মক ) বুদ্ধি, শুদ্ধ 
বাসন। (বাসনাম্মক বুদ্ধি) ও শুদ্ধ আচরণ, এই তিন শুদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ 
কর! হয়। ব্রহ্গসম্বন্ধে শুফ বাকৃপাগ্ডিত্য প্রদর্শক এবং তাহা শুনিয়া “বাঃ বাঃ, 
বলিয়া শিরঃসধ্চালক, কিংবা অভিনয়দর্শকের ন্যায় “আরও একবার” বলিবার 
লোক অনেক আছে (গী. ২. ২৯) ক. ২.৭)। কিন্তু উপরি-উক্ত অনুসারে 
যে ব্যক্তি অন্তর্বাহাশুদ্ধ অর্থাৎ সাম্যশীল হইয়াছে সে-ই প্রকৃত আত্মনিষ্ঠ এবং 
তাহারই মুক্তি লাভ হয়, নিছক পণ্ডিতের হয় না-__-সে তই কেন বুদ্ধিমান ব! 
বিদ্বান হোক না। প্নায়মাত্ম। প্রবচনেন লভো। ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন” 
এইরূপ উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (ক. ২. ২২ 3মুং, ৩. ২,৩)। এইরূপ 
তুকারাম বাধাও বলিয়াছেন__-“ঝালাসি পণ্ডিত পুরাণ সাঙ্গসী। পরী তু নেণসি 
মী হে কোণ।॥” অর্ধাৎ-ণ্পশ্ডিত হইপ্নাছে, পুরাণ বলিতেছ। কিন্তু তুমি 
জান ন। যে আমি” কে ।৮ (গা, ২৫ ৯৯) আমাদের জ্ঞান কত কম তাহা 
দেখ। মুক্তি লাভ হয়” এই শব্দ আমাদের মুখ হইতে সহজেই বাহির হইয়া! 
পড়ে! মনে করি আম্মা হইতে এই মুক্তি কোন পৃথক বস্তু! ব্রহ্ম ও আত্মার 
একত্ব জ্ঞান হইবার পূর্বে দ্রষ্ট। ও দৃশ্য জগতে ভেদ ছিল ঠিক) কিন্তু আমা- 
দের অধ্যাত্মশান্ত্রে নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছে যে, ব্রক্ধাত্মৈক্যের পূর্ণ জ্ঞান 
হইলে আত্ম। ব্র্দেতে মিশিক। বায় "এবং ব্রহ্গজ্ঞানী পুরুষ আপনিই ব্রঙ্গরূপ হ্ইয়া 
যান; এই আধ্যাত্মিক অবস্থাকেই “ব্রদ্মনির্বাণ' মুোক্ষ নাম দেওয়! হইফ়াছে ;) এই 
ব্রহ্মনির্বাণ কেহ কাহাকে দিতে পারে না, ইহা অন্য কোথা হইতে আসে না, 
অথব! তাহার জন্য অন্য কোন লোকে যাইবারও প্রয়োজন নাই। পূর্ণ আস্মজ্ঞান 
যখন ও যেখানে হইবে সেইক্ষণে ও সেই স্থানেই মোক্ষ ধরা রঠিয়াছে ; কারণ 
মোঁক্ষ তো৷ আত্মারই মূল শুদ্ধাবস্থা ) উহ! পৃথক স্বতন্থ কোন বস্ত বা স্থল নহে। 
শিবগীতাতে এই প্লোক আছে (১৩, ৩২ )১ 

'মোক্ষস্য ন হি বাসোহস্তি ন গ্রামাস্তরমেব বা। 
অজ্ঞানহৃদুয়গ্রন্থিনীশে। মোক্ষ ইতি স্থৃতঃ ॥ 

অর্থাৎ “মোক্ষ অমুক স্থানে লাভ হয়, কিংব। মোক্ষের জন্য অন্য কোন গ্রামে অর্থাৎ 
প্রদেশে বাইতে হয়, এপ নহে; আপন নৃদয়ের অজ্ঞান-গ্রন্থির নাশ হুওয়াকেই 
মোক্ষ বলে ।” এই প্রকারে অধ্যাত্বশাস্ত্র হইতে নিম্পন্ন এই অর্থই “অভিতে। ব্রক্ষ- 
নির্বাণং বর্ণতে বিদিতায্মনাম,” ( গী- ৫. ২৬)--বাহার পুর্ণ আত্মজ্ঞান হইয়াছে 
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তাহার সকল স্থানেই ব্রহ্গনির্বাণরূপী মোক্ষলাভ হয়, এবং ণ্যঃ সদা মুক্ত এব সঃ” 
(গী, ৫.২৮) ভগবদগীতার এই শ্লোকসমূহে এবং “ক্রঙ্গ বেদ ব্রদ্মৈব ভবতি*-_ধিনি 
বরহ্মকে জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্গই হইয়াছেন (মু. ৩, ২* ৯)-_ইত্যাদি উপনিষদ- 
বাক্যেও বর্ণিত হইয়াছে । মনুষ্যের আত্মার জ্ঞানদৃষ্টিতে এই যে পুর্ণাবস্থা হয়, 
ইহাকেই 'ত্রক্মতৃত, ( গী, ১৮. ৫৪), বা “ব্রাঙ্গী স্থিতি” (গী. ২. ৭২), বলা হইয়! 
থাকে ) এবং স্থিতপ্রজ্জ (গী. ২. ৫৫-৭২ ), ভক্তিমান্ ( গী, ১২. ১৩২৯) ঝ! 
ত্রিগুণাতীত ( গী. ১৪. ২২-২৭ ) পুরুষদিগের ভগবদগীতায় যে বর্ণনা আছে তাহাও 
এই অবস্থারই বর্ণন! । পতরগুণাতীত” পদ হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে স্বতন্ত্র 
মানিয়। সাংখ্য যেরূপ পুরুষের কৈবল্যকে মোক্ষ বলেন, সেইরূপ মোক্ষই 
গীতারও অভিমত, এরূপ বুঝা যেন ন! হয় ; অধ্যাত্শাস্ত্রের “অহং বরহ্ান্মি*-_ 
আমিই ব্রন্গ_-(বু. ১.৪. ১০ )-_এই ত্রান্ধমী অবস্থা কখন তক্তিমার্গের 
দ্বারা, কখন চিত্তনিরোধরূপ পাতঞ্জল যোগমার্গের দ্বারা এবং কখন বা গুণাগুণ- 
বিচাররূপ সাংখ্যমার্গের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই গীতার অভিপ্রায় । এই 
মার্গলমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিচার কেবল বুদ্ধিগম্য মার্গ হওয়া প্রযুক্ত পরমেশ্বর- 
স্বরূপের জ্ঞানলাভার্থ সাধারণ মন্ুষ্যের পক্ষে ভক্তিই স্থলভ সাধন ইহা! গীতাতে 
উক্ত হইয়াছে । এই সাধনের সবিস্তার বিচার আমি পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে 

* করিয়াছি । সাধন যাহাই হোক না, ব্রহ্মাতক্যের অর্থাৎ প্রকৃত পরমেশ্বরের 
' স্বরূপের জ্ঞান হইয়। জগতের সর্বভূতের মধ্যে একই আত্মাকে উপলব্ধি কর! এবং 
তদন্ুসারে কার্য করাই অধ্যাত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ; এবং এই অবস্থা যাহার লাভ 
হইয়াছে সেই পুরুষই ধন্য ও কৃতকৃত্য হন-_এইটুকুতে। নির্ব্বিবাদ। ইহা! পূর্ব্বেই 
বলা হইয়াছে যে, কেবল ইন্ছিয়স্থখ পণ্ড ও মনুষ্যের একই সমান হওয়া প্রযুক্ত 
মন্থযাজন্মের সার্থকতা কিংব! মন্তুষ্যের মনুষ্যত্ব জ্ঞানলাভেই হইফ্সা থাকে । সমস্ত 
ভূতের বিষয়ে কারমনোবাক্যে সর্ধদ|! এইপ্রকার সাম্যবুদ্ধি স্থাপন করিয়া সমস্ত 
কর্ম করাই নিত্য মুক্তা বস্থা,ঃপূর্ণযোগ ব৷ সিদ্ধাবস্থ। | গীতায় এই অবস্থার যে বর্ণনা 
আছে তন্মধ্যে দ্বাদশ অধ্যায়ের তক্তিমান পুরুষের বর্ণনার উপর টাকা করিবার 
সময় জ্ঞানেশ্বর মহারাজ * অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া ব্রহ্মভৃত পুরুষের সাম্যাবস্থার সরস 
ও চটকদার নিস্রপণ করিয়াছেন ; এবং তাহাতে গীতার চারি স্থানে বর্ণিত ব্রাঙ্গী 
স্থিতির সার বিবৃত হইয়াছে ইহা বলিতে বাধা নাই । যথা__“হে পার্থ! বাহার 
হৃদকে বৈষমা কিছুমাত্র নাই, যিনি শক্রমিত্র সকলকে সমান ভাবেন) অথবা হে 
পাগুব ! ষিনি প্রদীপের ন্যায় ইহা! আমার ঘর বলিয়া এখানে আলোক দিব, উহ! 
অপরের ঘর বলিয়া ওখানে অন্ধকার করিয়। রাখিব, এ প্রকার ভেদজ্ঞান করেন 
না) বীজ যে বপন করে এবং গাছ ফেঁ কাটে, উভয়ের উপরেই বৃক্ষ যেমন সমভাবে 

* »জ্ঞানে্বর মহারাজের “জ্ঞানেবরী” গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ নাগপুরে সবজজ রী রক্জাধ 
মালব ভগড়ে বি.এ, করিগান্ছেন ; এবং এই খ্রস্থ তাহার নিকট পাওয়া যাহ। 
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ছায়াদান করে ;” ইত্যাদি (জ্ঞা' ১২. ১৮)। সেইরূপ “পৃথিবীর ন্যাক তিনি 

এ প্রকার ভেদ একেবারেই জানেন না বে, উত্তমকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং 

অধমকে ত্যাগ করিতে হইবে ; যেমন দয়ালু ব্যক্তি ইহ! ভাবেন ন! যে, রাজার 

শরীর রক্ষা কি এবং দরিদ্রের শরীর বিনষ্ট করি; যেমন জল এই ভেদ করে 

ন! যে, গরুর তৃষ্ণা শাস্তি করি এবং ব্যান্ত্বের পক্ষে বিষ হইয়া তাহার সর্বনাশ 

করি; সেইরূপই সর্বতৃতে ধাহীর একই মৈত্রী; যিনি স্বয়ং মুস্তিমান দয়া, এবং 
বিনি "আমি ও “আমার, ব্যবহার করিতে জানেন না, এবং যাহাতে সুখহঃখের 

আভাদও দেখ! যার না” ইত্যাদি (জ্ঞা. ১২, ১৩)* অধ্যাত্মবিদ্যার ঘারা শেষে 

যাহা লাভ হয় তাহা। ইহাই । 
সমস্ত মোক্ষধর্্মের মূল অধ্যাত্জ্ঞানের পরম্পরা আমাদের নিকট উপনিষদ্ 

হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামদাস, কবীরদাস, তুলসীদাস, 
ইত্যাদি আধুনিক সাধুপুরুষ পর্যন্ত কিরূপ অব্যাহত চলিয়৷ আসিয়াছে, তাহ! 
উপরি উক্ত বিচার-আলোচন! হইতে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু উপনিষদেরও পুর্বে 
অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীন কালেই আমাদের দেশে এই জ্ঞানের প্রাহুর্ভাব হইয়াছিল 
এবং তখন হইতে পরে ক্রমে ক্রমে উপনিষদের বিচারের বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। 
ইহা পাঠককে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য উপনিষদের ব্রদ্মবিদ্যার আধারদূত 
খখেদের এক প্রসিদ্ধ শুক্ত ভাষাস্তর সহ এইখানে শেষে দিয়াছি। জগতের 
ত্সগম্য সূলতত্ব এবং তাহা হইতে এই বিবিধ দৃশ্য জগতের উৎপত্তির বিষয়ে এই 

সথক্তে যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ প্রগল্ভ, শ্বতন্্ ও মূলম্পর্শী তত্বগানের 
মার্টিক বিচার অন্য কোন ধর্সেরই মূল গ্রন্থে পাওয়া যার়'না । শুধু তাহাই 
নহে, এই প্রকার অধ্যাত্মবিচারে পুর্ণ এত প্রাচীন লেখাও অদ্যাপি কোথাও 
উপলব্ধ হয় নাই। তাই, মন্ুষ্যেয় মনের প্রবৃত্তি এই নশ্বর ও নামরপাত্মক 
জগতের অতীত নিত্য ও অচিন্ত্ ব্রহ্মশক্তির দিকে সহজেই কিরূপ ধাবমান হয় 
ইহা৷ দেখাইবার জন্য ধর্শ-ইতিহাসের দৃ্টিতেও এই বৃক্তের গুরুত্ব বুবিয়া আশ্চর্য 
হইয়। অনেক পাশ্চাত্য পণ্তিত আপনাপন ভাষায় তাহার চমৎকার ভাষাস্তর 

* পার্থ জর়াচির! ঠাষী'। বৈবম্যাচী বার্থ! নাহী। বিছ্মিত্রা। দোহী। সরিস। পাড়ু ॥ 
ক! ঘরিচির 1 উ্জিষেতু করার । পারখিক1 অধারু পাডাবা!। হে নেনেচি গা পাওবা। 
দীক্ছ জৈসা ॥ জো খাণাবর! ঘাকে হালী। ক লাবশী জগ্নানে কেলী ।। দ্বেধণ। একাচি সাভলী ॥ 
বৃক্ষ দেজৈসা।। 

,. কিংবা তৎপূর্ব্ে ভজ্ঞা, ১২১ ১৩) সেই অধ্যানে- 
উত্তমানে ধরিজে। অধনানে অহ্বেরিজে | ' হে কাহী"চ নেশিচজ। অন্থধা জেবী | 
কী রায়ঢে দেহ চালু'। রক্ষা পবৌতে গাল । হেন ক্ষণেচি কৃপালু। প্রাণু সঁগ1)। 
গাঈচ। তৃষ। হর । ক ব্যান বিষ হোউনি মারু | এ সে নেণেচি কাকরু । তোয় জৈসে | 
চৈসী মাব বিষচি ছৃতদাত্রী। একপণে জয়া মৈত্রী || কৃপেশী' ধাত্রী। আপণচি জে। |) 

গাপি মী হে ভাষনেপে। মাঝে কহীচি ন ক্ষণে,। সখহুঃখ জাণপে:। নাহি জয়া ॥ 



অধ্যাত্ ॥ ৫৫ 

স্করিযাছেন। ইহা খখেদের ১*ম মণ্ডলের ১২৯তম হুত্তঃ হইতেছে £ এবং এই 
হুক্তের প্রারস্তিক শব্ষ হইতে ইহাকে প্নাসদীক়্ সৃত্ত” বলে। এই ন্ুক্তই 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২. ৮, ৯) প্রদত্ত হইয়াছে ; মহাভারতের নারায়ণীয় ব ভাগ- 
ঘ্বত ধর্মে, এই স্ক্কেরই আধারে ভগবদিচ্ছায় সর্বপ্রথমে জগতের স্থষ্টি কিরূপে 
হইল, তাহার বর্ণন৷ কর! হইয়াছে ( মভা* শীং- ৩৪২. ৮)। সর্বাুক্রমণিক৷ অন্থ- 
লারে ইহার খধি পরমেষ্ঠি প্রজাপতি. এবং দেবত! পরমায্মা ; ইহাতে ত্রিভ 
ঘৃত্তের অর্থাৎ এগারে। অক্ষরের চার চরণের সাত খক আছে। “সৎ ও অসৎ» 
পৰ দ্ধযর্থী হওয়া প্রযুক্ত জগতের মূল দ্রব্যকে “সৎ+ বলা! সম্বন্ধে উপনিষৎকার- 
দিগের যে মততেদদের কথ! পূৃর্ববে এই প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি সেই মততেদ 
খগ্বেদেও দেখিতে পাওয়া! যায় । উদ্দাহরণ যথা-_এই মুলকারণ সম্বন্ধে কোন 
স্থানে উক্ত হইয়াছে “একং সদ্বিপ্রা বন্থধা বদস্তি” (খা, ১, ১৬৪. ৪৬) কিং 
*একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি” (খু. ১. ১১৪. ৫ )--তিনি এক ও সৎ অর্থাৎ নিত্য" 
স্থায়ী, কিন্তু তাহাকেই লোকে বিভিন্ন নাম দির থাকে; আবার কোন কোন 
স্থলে ইহার উপ্টাও বল! হুইয়াছে যে, “দেবানাং পুর্বে যুগেইসতঃ সদজায়ত” 
€খ" ১০. ৭২. ৭)---দবতাদেরও পূর্বে অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে “সৎ, অর্থাৎ 
ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । ইহা ছাড়া, কোন-না-কোন এক দৃশ্য তত্ব হইতে 
জগতের উৎপত্তি হুওয়া সম্বন্ধে খণ্েদেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেখা যায়) যেমন 
অগতের আরম্তেমুল হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, এবং অমৃত ও মৃত্যু এই ছুই তাহারই 
ছায়া; তিনিই পরে সমস্ত অগৎ স্যপ্তি করিলেন (খ. ১০. ১২১৯, ১, ২ )7 প্রথমে 
বিরাট্রুপী পুরুষ ছিলেন; তাহা হইতে বজ্জের দ্বারা সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে 
€খ* ১৯. ৯০) 7 প্রথমে আপ (জল ) ছিল, তাহাতে প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন 
(পথ, ১০- ৭২, ৬১১০, ৮২, ৬) খত ও সত্য প্রথমে উৎপন্ন হইল, অনস্তর 
রাত্রি (অন্ধকার ) ও তাহার পর সমুদ্র (জল), সম্বৎসর প্রভৃতি উৎপন্ন হইল 
( ধ. ১০. ১৯০, ১)। খখেদে বর্ণিত এই মূল দ্রব্যসমূহের পরে অন্যান্য স্থানে 
এই প্রকার উল্লেখ কর। হইয়াছে, ষধ।-- ১) জলের, তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে 'আপে। 
বা ইদমগ্রে সলিলমাঁসীৎ+ এই সমস্ত প্রথমে কেবল তরল জল ছিল ( তৈ. ব্রা. ১ 
১০ ৩. ৫) ? (২) অদতের, তৈত্তিরীয় উপনিষদ “অসদ্বা হদমগ্র আসীং* ইহ প্রথমে 
অসৎ ছিল (তৈ. ২. ৭)7 (৩) সতের, ছান্দ্যোগ্যে “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎঃ 
এই সমস্ত প্রথমে সংই ছিল ( ছাং, ৬ ২) কিংবা (৪) আকাশের, 'আকাশঃ 
পর।রণম্, আকাশই সমন্তের মূল ( ছাং, ১ ৯) ( ৫) মৃত্যুর, বৃহদারপ্যকে “নৈবেহ্ 
কিঞ্চনাগ্র "আসীন ত্যুনৈবেদমাৰৃতমাসীৎ* প্রথমে ইহা? চছুহ ছিল না, সমন্তই 
মৃত্যুর দ্বার আচ্ছাদিত ছিল ( বু. ১. হ. ১) এবং (৬) তমের, মৈক্রাপনিষদে 
তিমে। বা ইদমগ্র আসীদদেকম্” (মৈ. ৫. ২) প্রথমে এই সমস্ত একমাত্র তম, 
€ তমোগুণী, অন্ধকার ) ছিল-পরে তাহা হইতে রজ ও সত্ব হইল। শেষে এই 



২৫৬ গীতারহস্য অথব! ক্দমযোগশান্ত্র | 

সকল বেদবচনের অনুসরণ করিয়! মনুস্থতিতে জগতের আরগ্তের বর্ণনা এই 
প্রকার কর! হইয়াছে-_ 

আসীদিদং তমোভৃতম প্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ । 
অপ্রতর্কযমবিজ্ঞে্ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥ 

অর্থাৎ “এই সমস্ত প্রথমে তমের দ্বারা অর্থাৎ অন্ধকারের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল, তেদা- 
ভেদ উপলব্ধি হইত না, অগম্য ও নিদ্রিতের ন্যায় ছিল; অনম্তর তাহার মধ্যে 
অব্যক্ত পরমাত্বা প্রবেশ করিয়৷ প্রথমে জল উৎপন্ন করিলেন” (মন্তু, ১.৫-৮ )। 
জগৎ আরম্ভের মৃলদ্রব্যসন্বন্ধে উক্ত বর্ণনা কিংবা এইপ্রকার ভিন্ন ভির বর্ণনা! 
নাসদীয় হুক্তেত্র সময়েও অবশ্য প্রচলিত ছিল; এবং সেই সময়েও ইহাদের মধ্যে 
কোন্ মুলদ্রব্য সত্য ধর। যাইবে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল । তাই উহার 
সত্যাংশ সম্বন্ধে এই সুক্তের খধি বলিতেছেন যে-_ 

নাসদাসীন্নে। সদাপীৎ তানীং নাসীদ্রজো নো৷ ব্যোমা পরো য। 
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মভ্তঃ কিমাসীদৃগহনং গভীরম্ ॥ ১ ॥ 

১। তখন অর্থাৎ মূলারস্তে অসৎ ছিল না এবং সংও ছিল না ! অস্তরীক্ষ 
ছিল ন। এবং তাহারও অতীত আকাশও ছিল না। ( এইরূপ অবস্থাতে ) কে 
(কাহাকে ) আবরণ করিল? কোথাপ্ন ? কাহার সুখের জন্য? অগাধ ও 
গহন জলও কোথায় ছিল ? * 

ন মৃত্যুরাপীদ্ মৃতং ন তহি ন রাত্রা অন্ন আসীৎ প্রকেতঃ। 
আনীদবাতং স্বধস্। তদেকং তক্মাদ্ধান্যন্ন পররঃ কিঞ্চনাহস ॥ ২ ॥ 

২। তখন মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত নশ্বর দৃশ্য জগত স্থষ্ট হয় নাই, সেইজন্য 
(অন্য ) অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য পদার্থ (এই ভেদ)ও ছিল না1। (এইপ্রকার) 
বাত্রি ও দিনের ভেদ জানিবার কোন সাধন ( -্প্রকেত ) ছিল না। (যাহ 
ছিল ) তাহা! একমাত্র আপন শক্তি ( ন্বধ! ) দ্বারাই বাধু বিন! শ্বাসোচ্ছদাস করিত 
অর্থাৎ স্কৃর্ভিদান হইত। তাহা ব্যতীত কিংব৷ তাহার বাহিরে অন্য কিছুই ছিল না । 

তম আপীত্তমস। গৃঢমগ্রেং প্রকেতং সলিলং সর্ববম! ইদম্। 
তুচ্ছেনাম্বপিহিতং ষদাসীৎ তপসম্তন্মহিনাইজায়তৈকম্ ॥ ৩ ॥ 

৩। পিউ এইরূপ বলা যায় বে, অন্ধকার ছিল, আরম্তে এই সমস্ত 
অন্ধকারে ব্যাপ্ত (এবং ) ভেদাভেদবিরহিত জল ছিল, কিংবা! আতু অর্থাৎ সর্বব- 
ব্যাপী ব্রহ্ম (আরস্তেই ) তুচ্ছের দ্বারা অর্থাৎ মিথ্য৷ মায়ার ছারা আচ্ছাদিত 
ছিলেন, তাহা (তৎ) মূলে এক (ক্রদ্ধই) তপের মহিমা দ্বারা (রপাস্তরে 
পরে ) প্রকট হইয়্াছিলেন। ? 

* প্রপম ঝকৃ_ চতুর্থ চরণে “আসীৎ কিং* এই অথয় করিয়া আমি উক্ত অর্থ দিয়াছি£, 
২ উহার ভাবার্থ হইতেছে নী সে সময়ে ছিল না' (তৈ. ব্রা, ২.২.৯ দেখ )। 
৮ হী ধঠ-:কহ কেহ ইহার প্রধঙ্গ তিন চরণ স্বতস্্র কম্পন! করিয়া (এন 



অধ্যাতব । ২৫৭ 

কামন্তদগ্রে সমবর্তভাধি মনসে। রেতঃ প্রথমং ষদাসীৎ । 
দতো৷ বন্ধুমপতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ে। মনীষা ॥ ৪ ॥ 

ঘ। ইনার মনের ঘে রেভ অর্থাৎ বীজ প্রথমে নিঃস্যত হয় তাহাই আরম 
কাম (অর্থাৎ জগৎ স্থষ্টি করিবার প্রবৃত্তি কিংবা শক্তি) হইয়াছে । জ্ঞানীর! 
অন্তঃকরণে বিচার করিম্না! বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারণ করিয়াছেন যে, (ইহাই) 
অসৎ-এর মধ্যে অর্থাৎ মূল পরব্র্গের মধ্যে সং-এর অর্থাৎ নশ্বর দৃশ্য জগতেত 
€ প্রথম ) লমন্ধ ৷ 

তিরশ্ীনো বিততো রশ্মিরেষাম্ অধঃ স্বিদ্দাসীছুপরি শ্বিদাসীৎ। 
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রষতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥ 

৫€। (এই) রশ্মিবাসুত্র বা কিরণ ইহার মধ্যে অন্তরালরূপে প্রসারিত » 
এবং ঘদি বল ষে ইহ! নীচে ছিল তবে ইহ! উপরেও ছিল। (ইহাদের ভিতর 
কিছু) রেতোধা অর্থাৎ বীজপ্রদ হয় এবং ( বাড়িয়। ) বড়ও হয়। তাহারই 
স্বশক্তি এদিকে ছিল এবং প্রতি অর্থাৎ প্রভাব ওদিকে (বাপ্ত ) হইয়া! থাকে ।. 

কে অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কৃত আজাতা৷ কুত ইয়ং বিস্যষ্টিঃ। 
অর্বাগ্ দেব! অস্য বিসজ্জনেনাথ কে। বেদ বত আবভূব ॥ ৬॥ 

৬। (সৎএর ) এই বিপর্গ অর্থাৎ বিস্তার কাহা হইতে বা কোথা হইতে 
আসিল--ইহা (ইহা অপেক্ষা অধিক ) প্র অর্থাৎ বিস্তারপুর্বক এখানে কে 

, ৰবলিবে ? কে ইহাকে নিশ্চিত জানে? দেবতারা ও এই (সৎ জগতের ) বিসর্গেবু 
পরে হইল। আবার উহা যেখান হইতে নিঃস্থত হইল, তীহা কে জানিবে ? 

ইন্সং বিস্ৃপ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বান। 
যো অগ্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বান বেদ ॥ ৭॥ 

বিধানাম্ক অর্থ করেন যে, “অদ্ধকার, অন্ধকাঞ্জে পরিব্যাপ্ত জল, কিংবা তুচ্ছের দ্বারা 
আচ্ছ।(দত আহু (শুন্যগর্ভ) ছিলেন” । কিস্তু আমার মতে ইহা ভূল। কারণ প্রথম হুই ধফে, 
মূলারন্ডে কিছুই ছিল না এইরূপ যখন স্পষ্ট বিধান আছে, তখন তাহার বিপরীত, অন্ধকার 
কিংবা জল মুল।রস্তে ছিল, এই সুক্তে ইহা! উক্ত হইতে পারে না । তাছাড়া, এইরূপ অথ করিলেও 
ভূত্ীয় চরণের যৎ শব্খকে নিরর৫থক মাঁনিতে হয় । তাই তৃতীয় চরণের যংএর সহিত চতুর্থ চরণেক্ন 
তত পদের সন্বন্ধ স্থাপন করিয় উপরি-উক্ত অর্থ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। 'মুলারস্তে 
জল প্রশঁতি পদার্থ ছিল” এইরূপ যাহার! ৰলে তাহাদের উত্তরন্ব্ূপে এই ধক এই সুঝে 
আসিয়াছে ; এবং তে।সার কথ! অনুসারে তম, জল, এভতি পদার্থ মূলে ছিল না, উহা! এক 
ব্রত্মেরই পরবতী বিশ্তার,। এইবপ বলাই খষির উদ্দেশ । "তুচ্ছ" ও 'আভু' এই ছুই শখ 
পরম্পর-প্রতিযোগী হওয়া প্রযুক্ত তুচ্ছের বিপরীত আতু শব্দের'নার্থ বড় কিংবা সমর্থ হইতেছে; 
এবং খগখেদে অন্য যে ছুই. স্থানে এই শর আনিয়াছে (ধ. ১০. ২৭, ১, ৪) তথায় 
সায়ণাচার্ধাও উহার এই অর্থই করিক়াছেন্ত। পঞ্চদশীতে (চিত্র, ১২৯, ১৩*) তুচ্ছ এই 
শব মান্নার প্রতি প্রযুক্ত হইক্াছে (নৃসিং, উত্ত, ৯ দেখ), সুতরাং আভুর অর্থ শৃনাগর্ভ না হইয়া 
'পরব্্ষ'ই হইতেছে। 'সব্বংআঃ ইদম্, এই স্থানে আঃ (আ + অস্) অস্ ধাতুর ভৃতকালেন 
কপ) তাহার অর্থ 'আসীং,। 
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৭। ( সং-এক্স ) এই বিসর্গ অর্থাৎ বিস্তার যেখান হইতে আসিক়াছে, কিংব! 
স্ষ্ট হইয়াছে বা হয় নাই,_-তাহাই পরদছদ আকাশে অবস্থিত এই জগতের যে 
অধ্যক্ষ ( হিরপ্যগর্ত ), তিনিই জানেন; কিংবা! না জানিতেও পারেন । (কে 
বলিতে পারে )'? 

চক্ষের বা! সাধারণত সমস্ত ইন্জিয়ের গোচর সবিকার ও বিনশ্বর নামরূপাত্মক 
মান! দৃশ্যের জালে বিজড়িত না থাকি তাহার অতীত কোন এক ও অস্ত 
তন্ব আছে ইহ৷ জ্ঞাননৃষ্টিতে উপলব্ধি করাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের রহস্য। এই 
মাখনের গোল! পাইবার জন্যই উক্ত স্থক্তের খষির বুদ্ধি একেবারেই দৌড়িয়া 
গিল্নাছিল; ই হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাহার অন্ত্ষ্টি কত তীব্র ছিল! 
মূলারস্ভে অর্থাৎ জগতের নানা পদার্থ অস্তিত্বে আসিবার পূর্বে যাহা! কিছু ছিল 
তাহা সং বা অসৎ, মৃত্যু ব অমৃত, আকাশ বা জল, আলো ব। অন্ধকার ছিল, 
ইত্যাদি অনেক প্রশ্নকারীদিগের সহিত বিবাদ করিতে না বসিয়া, উক্ত খাবি 
সকলের পুরোভাগে ধাবমান হইয়া বলিলেন যে, সৎ ও অসৎ, মর্ত্য ও অমৃত, 
অন্ধকার ও আলো, আচ্ছাননকারী ও আচ্ছাদিত, সুখদাতা ও স্থখভোক্তা, এই 
প্রকার দ্বৈতের পরম্পরপাপেক্ষ ভাষা দৃশ্য জগতের স্থ্টির পরে হওয়ায়, জগতে 
এই ম্বন্ব উৎপন্ন হইবার পূর্বে, অর্থাৎ এক ও ছই এই ভেদও যখন ছিল না, 
তখন কে কাহাকে আচ্ছাদিত করিত ? -জাই এই ্ুক্তের খষি আরস্ভেই 
নির্ভয়ে বলিতেছেন যে, মূলারস্তের এক দ্রব্যকে সৎ বা অসৎ, আকাশ বা জল, 
আলো বা অন্ধকার, অমৃত বা সুতা ইত্যাদি পরম্পরসাপেক্ষ কোন নাম দেওয়! 
উচিত নহে; যাহা! কিছু ছিল তাহা! এই সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন ছিল এবং 
তাহা একনাত্র একই চতুদ্দিকে আপনার অপার শক্তিতে স্ক.ত্তিমান ছিল ; তাহার 
জুড়ী কিংবা তাহার আচ্ছা্ক অন) কিছুই ছিল ন।। দ্বিতীয় খকে 'আনীৎ, 
এই ক্রিয়াপদের “অন্, ধাতুর অর্থ শ্বাসোচ্ছাস গ্রহণ কর! বা স্ফুরণ হওয়া, এবং 
প্রাণ শব্দ ও সেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে ; কিন্তু বাহ! না সৎ এবং না-অসৎ্, 
তাহা! সজীব প্রাণীর ন্যায় শ্বাসোস্কাস গ্রহণ করিতেছিল, তাহা কে বলিতে 
পাঁরে ? এবং শ্বাসোচ্ছাস চলিবার জন্য তখন বাঘুই বা কোথায় ? তাই “আনীত 
এই পদের সঙ্গেই 'অবাতং, _ বারুহীন, ও “স্বধয়”_ আপনান্র নিজ মহিমাতে-_ 
এই ছই পদ জুড়িগ়্া “জগতের মূলতত্ব জড় ছিল না” এই অধৈতাবস্থার অর্থ 
স্বৈতৈর ভাষার খুব নিপুণভাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, “তাহা এক 
বিনা আপন শক্তিতেই শ্াসোচ্ছাদু করিতেছিল কিংবা স্ফুরিত হইতেছিল” ! 
ইহাতে বাহ্য দৃষ্টিতে বে বিরোধ দেখা যায়, তাহা ছ্ৈতীভাবার অপূর্ণতাপ্রবুক্ত 
উৎপন্ন হইক়াছে। প্নেতি নেতি” “একমেধাদ্িতীয়ম্” বা “ম্ৰে মহিক্ি প্রতিঠিতঃ* 
(ছাং, ৭. ২৪. ১)--মাপনারই মহিমাতে অর্থাৎ অন্য কাহারও অপেক্ষা ন! 
রাঁধিয়। একাই অবস্থিত -ইত্যাদি পরব্রঙ্গের থে বর্ণনা উপনিষদে আছে ' তাহাও 
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উপরোক্ত অর্থেরই দ্যোতক । সমস্ত জগতের মূলারস্ভে চারিদকে ফে' 
অনির্ববাচা তত্ব স্কুরিত ছিল বলিয়! এই সুক্কে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত দৃশ্য জগতের 
গ্রলয় হইলেও তাহাই নিঃসন্দেস্থব অবশিষ্ট থাকিবে । তাই গীতাতে “সমস্ত 
পদ্দার্থের নাশ হইলেও যাহার নাশ হয় না” (গী. ৮.২), এইকপ এই পর. 
ব্রহ্মেরই কোন পর্য্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে ; এবং পরে এই সৃতক্ত ধরিয়াই স্পষ্ট 
উক্ত হইয়াছে যে, “তাহা! সংও নহে. অসৎও নহে” (গী. ১৩, ১২)। কিস্ত 
প্রশ্ন এই য়ে, নিগুণ ব্রহ্ম ব্যতীত মূলারস্তে যদি অন্য কিছুই ছিল না তকে 
“আরম্তে জল, অন্ধকার, বা আভু ও তুচ্ছ ইহাদের ছন্ ছিল” ইত্যাদি ষে বর্ণনা 
বেদেতে আছে তাহার ব্যবস্থা কি হইবে? তাই, তৃতীয় খকে কবি বলিতেছেন্ন 
যে,জগতের আরস্তে অন্ধকার ছিল কিংবা! অন্ধকারে আবৃত জল ছিল, কিংব 

আভু (ব্রহ্ম )ও তাহার আচ্ছাদনকারী মায় (তুচ্ছ) এই দুই প্রথম হইতেই" 
ছিল ইতি, এ সমস্ত যখন একমাত্র মূল পরব্রঙ্গের তপমাহাত্ম্ে তাহার বিধিধ 
রূপে বিস্তার হইয়াছিলসেই সময়েরই--এইরূপ বত বর্ণনা তাহা মুলারস্তের 
ফ্রিতিবিষ়ক নহে । এই খকে “তপ” শবে মূল ব্রন্মের জ্ঞানমক়্: ' বিশেষ শক্তি 
বিবক্ষিত এবং তাহার বর্ণন৷ চতুর্থ খকে করা হইয়াছে (মুং, ১. ১.৯ দেখ )। 
"এতাঁবান্ অস্য মহিমাঁহতো জ্যায়াং-্চ পুরুষ2৮ (খ. ১০, ৯০. ৩,) এই ন্যায় 
অনুসারে সমস্ত জগতই বাহার মহিমা, সেই মূল দ্রব্য ষে এই সমক্তের অতীত, 
সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন, তাহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু দৃশ্য বস্ত ও 
রষ্টা, ভোক্তা ও ভোগ্য, আচ্ছাদক ও আচ্ছাদ্য, অন্ধকার ও আলো, মৃত্যু ও 
অমৃত ইত্যাদি সমস্ত ছৈতকে এই প্রকার পৃথক করিয়া এক অমিশ্র চিদ্রূপী, 
অসাধারণ পরব্রদ্মই মূলারস্তে ছিলেন ইহা নির্ধীরণ করিলে ও যখন ইহা৷ বুবাইবার 
সময় আপিয়াছে যে, এই অনির্বাচ্য নিগুণ একমাত্র এক তত্ব হইতে আকাশ, 
জল প্রভৃতি ঘন্বাত্মক নশ্বর সণ্ডণ নামরূপাজ্মক বিবিধ স্থষ্টি কিংবা এই জগতের 
সূলভূত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি.কিরূপে উৎপন্ন হইল, তখন তো৷ আমাদের উল্লিখিত 
ধাধিকেও মন, কাম, অসৎ ও সৎ এইরূপ দ্বৈতের ভাষাই প্রয়োগ করিতে হই- 
ছে; এবং শেষে খাধি স্পষ্ট বলিয়। দিয়াছেন যে, এই প্রশ্ন মন্ুষ্যের বুদ্ধির 
সীমার বাহিরে । চতুর্থ খকে মূল ব্রহ্কেই “অসৎ বলা। হইদ্বাছে; কিন্তু তাহার 
অর্থ “কিছু নাই” ইহ! গ্রহণ করিতে পারা যায় না) কারণ দ্বিতীয় খকেই “তাহা! 
আছে এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। শুধু এই হৃক্তে নহে, কিন্তু অন্যত্রও দৃশ্য 
জগতের সহিত বজ্ঞের উপম! দিয়া এই যজ্ঞ করিবার খত, সমিধ প্রভৃতি সাম্গ্ী। 
প্রথমে কোথা! হইতে আসিল ( খ. ১০. ১৩০. ৩)? ঈঁ ছ্ব। গৃহের দৃষটাস্ত লইয়া 
মূল এক নিগুপ হইতে চক্ষুর প্রত্যক্ষগোচর আকাশ পৃথিবীর এই বৃহৎ অট্টালিক। 
গঠন করিবার কাষ্ঠ (মূল প্রকৃতি ) কোথা হইতে মিলিল ?-কিন্বিদ্বনং ক উস 
বক্ষ আসু যতে। দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষু, এইরূপ ব্যবহারিক ভাষা স্বীকার 
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করিয়াই খগ্বেদ ও বাজসনেরীসংহিতায় কঠিন বিষয়সমৃহের বিচার এই প্রকার 
গ্শন দ্বার কর! হইয়াছে ( খ. ১০. ৩১, ৭ 3 ১০*৮১- ৪) বাজ, সং, ১৭. ২০91 
সেই অনির্বাচ্য একমাত্র এক ব্রহ্মেরই মনে জগৎ স্য্টি করিবার “কাম”-রূপী 
তত্ব কোন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বস্ত্রের হত্রের ন্যায় কিংবা হুর্ধ্যা- 
লোকের ন্যাক় তাহারই শাখা বাহির হইয়া নীচে উপর চারিদিকে প্রসারিত 
হইয়৷ সতএর সমস্ত বিস্তার হইয়াছে অর্থাৎ আকাশপৃথিবী-ূপ এই বৃহৎ 
আত্রালিক! নিশ্মিত হইয়াছে, উপরোক্ত সুক্তের চতুর্থ ও পঞ্চম খকে (বাজ. সং. 
৩৩. ৭৪ দেখ ) এইরূপ বাহ। উক্ত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা এই প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়। যাইতে পারে না । এই সৃক্তের অর্থও উপনিষদে আরও স্পষ্ট করা! 
হইয়াছে-_”“সোহকাময়ত | বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি |” ( তৈ. ২.৬) ছাং, ৬. ২, 
৩)---সেই পরব্রন্গেরই বনু হইবার ইচ্ছ। হইল--€ বৃ. ১.৪ দেখ )7 অধর্ববেদেও 
এইরূপ বর্ণনা আছে যে, এই সমস্ত দৃশা জগতের মৃলভূত দ্রব্য হইতেই সর্ব 
প্রথমে “কাম” উৎপন্ন হইল, ( অথর্ব, ৯. ২১৯)। কিস্তু'এই সুক্কের বিশেষত্ব 
এই যে, নিগুণ হইতে সগুণের, অসৎ হইতে সৎ-এর, নির্ঘন্ হইতে দ্বন্দের 
কিংবা! অনঙ্গ হইতে সঙ্গের উৎপত্তির প্রশ্ন মানব-বুদ্ধির অগম্য বলিয়া সাংখ্যের 
ন্যায় কেবলমাত্র তর্কের বশীভূত হইয়া মূলপ্রকতিকেই বা, তাহার ন্যায় অন্য 
কোন তব্কে স্বয়ংভূ ও স্বতন্ব মান! হয় নাই-১ কিন্তু এই হুক্তের খফি প্রতিপাদন 
করিতেছেন যে, প্বাহ। বুঝ। যায় নাই, স্পষ্ট বল যে তাহা বুঝা যায় .নাই ) 
কিন্ত সেই জন্য শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা ও আত্ম প্রতীতির দ্বার অবধারিত অনির্বাচ্য 
ব্রহ্মের যোৌগ্যতাকে দৃশ্য জগংরূপ মায়ার উপর আরোপ করিয়। পরুত্রহ্মসন্বন্ধে 
অতৈত বুদ্ধি ছাড়িয়া দেওয়া ন্যাধ্য নহে!” তাছাড়া, ইহা দেখিতে হইবে 
যে, প্রকৃতিকে এক স্বতন্ক ত্রিগুথাত্মক ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মানিলেও তাহাতে 
জগত স্থষ্টি করিবার জন্য বুদ্ধি (মহান) বা অহঙ্কার প্রথমে কি করিয়া 
উৎপন্ন হইল, এই প্রশ্নের উত্তর তো৷ দেওয়া যায় না। এবং এই দোষ যখন 
কিছুতে এড়ানো! যায় না, তখন প্রক্কৃতিকে আবার স্বতন্ত্র বলিয়া মানিলেই 
বাকি লাভ? মুল ব্রহ্ম হইতে সৎ অর্থাৎ প্রকৃতি কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা। 
জান! যায় না এইটুকুই বল। ইহার জন্য প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া মানিবার 
কোনই আবশ্যকত। নাই । মানববুদ্ধির কথ! দূরে থাক্, সৎএর উৎপত্তি 
কিরূপে হইল, দেব্তারাঁও তাহা! জানিতে পারেন না। কারণ দেবতারাও 
দবশ্য জগৎ আরন্ত হইবার পর উৎপন্ন হওয়ায়, তাহার পূর্বের ব্যাপার তাহারা 
কি প্রকারে জানিবেন? (গী. ১০. ২ দেখ )।' কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষা 
হিরণ্যগর্ভ অনেক প্রাচীন 'ও শ্রেঠ এবং খগ্বেদেই উক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র 
তিনিই আরন্তে “ভূতপ্য জাতঃ পতিরেক আপীং* ( খা. ১০, ১২১, ১)- সমস্ত 
জগতের 'পতি, 'অর্যাৎ রাজা? ৰা অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন তিনি এই বিষন্ন জাণিতে 
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পারিবেন না কেন? এবং তিনি যদি জানিয়! থাকেন, তবে উহ হুর্ধোধ কেন 
বলিতেছ, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাই, এই সুক্কের খাষি 
প্রথমে তো উক্ত প্রশ্নের এই ওপচারিক উত্তর দিলেন বে,--*্ইা') তিনি এই 
বিষয় জানিয়া থাকিবেন* ; কিন্তু আপন বুদ্ধির ছ্বার! ব্রহ্মদেবেরও জ্ঞানের 
গভীরতাদ্রষ্টটী এই খবি আশ্চর্য্য হইয়া! শেষে সভয়ে তখনই আবার বলি- 
য়াছেন যে, “অথবা নাও জানিতে পারেন! কে বলিবে? কারণ তিনিও 
সতৎএর শ্রেনীতে পড়ায়, “পরম” বলা হইলেও “আকাশের মধোই অবস্থিত 
জগতের এই অধ্যক্ষের সৎ, অসৎ, আকাশ ও জল ইহাদেরও পূর্ববর্তী বিষয়সম্বন্ধে 
নিশ্চিত জ্ঞান কোথ। হইতে আসিবে ?” কিন্তু এক অসৎ, অর্থাৎ অব্যক্ত 
ও নিগুণ দ্রবোরই সহিত বিবিধ নামরূপাত্বক সৎ-এর অর্থাৎ মুলপ্রক্কতির 
সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইল ইহা বুঝা না৷ গেলেও মূলব্রক্দ ষে একই 
সে বিষয়ে খধি নিজের অদ্বৈতবুদ্ধিকে অপসারিত হইতে দেন নাই । এ বিষয়ে 
এই একটা উৎরুষ্ট উদাহরণ যে, অচিস্তা বস্তর গহন-অরণ্যে মানববুদ্ধি, 
সাত্বিক শ্রন্ধ। ও নিশ্মল প্রতিভার বলে সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিয়! 
'সেখানে তর্কের অতীত বিষয় যথাশক্তি কেমন নির্ধারণ করিয়া থাকে ! খগ্বেদে 
যে এইরূপ ুক্ত পাওয়া যায়'ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য ও গৌরবের বিষয় ! এই 
ুস্তান্তর্গত বিষয়সন্বন্ধে পরে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণে (তৈত্তি, ব্রা, ২. ৮. ৯), 
উপনিষদে, এবং তাহার পরে বেদাস্তশান্্রবিষয়ক গ্রন্থে হুক্মতাবে বিচার কর! 
হইয়াছে । এবং আধুনিককালে পাশ্চাত্য দেশেও কাণ্ট প্রভৃতি তত্বজ্ঞানী কর্তৃক 
এর বিষয়েরই অনেক শৃশ্ম আলোচনা কর৷ হইয়াছে । কিন্তু মনে রেখো যে, 
এই সৃক্তের খাষির শুদ্ধ বুদ্ধিতে যে পরম সিদ্ধান্তের স্কুরণ হইয়াছে সেই সিদ্ধান্তই 
পরে প্রতিপক্ষকে বিবর্তবাদের ন্যায় সমুচিত উত্তর প্রদান করিয়া আরও দৃঢ়, 
স্পষ্ট কিংব! তর্রৃষ্টিতে নিঃসন্দেহ করিয়াছে-_ইহার»পরে এখনও কেহ অগ্রসর 
ইইতে সমর্থ হয় নাই, সমর্থ হইবে বলিশ্নটী অধিক আশাও নাই। 

অধ্যাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত হইল! এক্ষণে অগ্রে চলিবার পুর্ববে “কেসরী'র 
অনুকরণে ষে রাস্তা ধরিয়া এতক্ষণ চল! গেল তাহার প্রতি আর একবার কটাক্ষ 
পাত কর! উচিত । কারণ, এইরূপ সিংহাবলোকন না৷ করিলে, প্ররূত বিষয়ানু- 
সন্ধান হইতে ভরষ্ট হইয়। অন্য পথে বিচরণ করিবার সম্ভাবনা! থাকে । গ্রন্থের 
আরস্তে পাঠককে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়৷ দিয়! কম্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ 
ক্ষেপে বলিয়া তৃতীয় প্রকরণে কম্মযোগশাস্ত্ই গীতার যে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় 

তাহ! দেখান হইয়াছে । অন্তর, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রকরণে ' সুখছুঃখবিচার- 
পূর্বক প্রতিপাদন কর! হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রের আধিভৌতিক উপপত্তি এক- 

' দেশদর্ণা ও অপূর্ণ, এবং আধিদৈবিক উপপত্তি খঞ্জ । .আবার কর্মমযোগের আধ্যা- 
স্বিক উপপত্তি বলিবার পূর্বে, আত্ম! কি তাহ জানিবার জন্য যষ্ঠ প্রকরণে 
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প্রথমেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং পরে সপ্তম ও অষ্টম গ্রকরণে সাংখ্যশাস্ত্ার্থত 
ছ্বৈতমতের ক্ষরাক্ষরবি্চার করা হইয়াছে । আবার এই প্রকরণে আসি! 
আত্মার স্বরূপ কি এবং পিও ও ব্রহ্গাণ্ডে হইদিকে একই অমৃত ও নিগুণ আত্ম- 
তত্ব কিরূপে ওত-প্রোত ও পরিপুর্ণ হইব আছে তাহার নিরূপণ করিয়াছি। 
এইপ্রকার এখানে ইহাও নিদ্ধারণ করা হইয়াছে যে, সর্বভূতে একই আত্মা 
এই সমবুদ্ধিষোগ সম্পার্দন করিয়া তাহা সর্বদাই জাগৃত রাখাই আত্মজ্ঞান ও 
আত্মগ্থণের পরাকাষ্ঠ। ) এবং আরও বল! গিক্লাছে যে, নিজের বুদ্ধিকে এইরপ শুদ্ধ 
আত্মনিষ্ঠাবস্থায় আনাতেই মনুষোর মনুষ্যত্ব অর্থাৎ নরদেহের সার্থকতা বা! মন্ুষ্যের 
পরম পুরুবার্থ। এই প্রকার মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরমসাধ্যের নির্ণয় হইলে 
পর, সংসারে আমাদের যে ব্যবহার করিতে হয় তাহ! কি ভাবে করিতে হইবে, 
কিংবা! যে শুদ্ধ বুদ্ধিতে এই ব্যবহার করিতে হইবে তাহার স্বরূপ কি--এই ষে 
কন্মষোগশান্ত্রের মুখ্য প্রশ্ন তাহারও মীমাংস! সহজ হইয়! পড়ে । কারণ এই 
সমস্ত ব্যবহার পরিণামে ব্রহ্মায্ঘৈক্যরূপ সমবুদ্ধির পোষক, কিংবা অবিরোধীভাবে 
যে করিতে হইবে ইহা! আর এক্ষণে বলিতে হইৰে না । কর্মযোগের এই আধ্া- 
ত্মিক তব ভগবদগীতায় অজ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু কর্দযোগের 
প্রতিপাদন কেবল ইহাতেই শেষ হয় না। কারণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 
ে, নামনপাত্মক জগতের ব্যবহার আত্মগ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহ জ্ঞানীপুরুষের 
ভ্যাগ কর! উচিত ) এবং ইহাই দি সত্য হয়, তবে জগতের সমস্ত ব্যবহার ত্যাজ্য 
নির্ধারিত হইবে এবং কম্মাকর্শান্ত্রও নিরর্থক হইবে! তাই এই বিষয়ের 
নির্ণর় করিবার জন্য কর্মের নিম কি, ও তাহার পরিণাম কি, অথব। বুদ্ধি শুদ্ধ 
হইলেও ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম কেন করিতে হইবে ইত্যাদি প্রশ্নেরও কর্ম্মযোগ- 
শান্ত্রে অবশ্য বিচার করা আবশ্বক । ভাগবদৃগীতাতে তাহারও বিচার করা, 
কইয়্াছে। সব্যাসমার্গীয় লোকের এই প্রশ্রের কোনই গুরুত্ব উপলব্ধি না করায় 
ভগবদ্গীতার বেদান্ত বা ভক্তিবিষয়ক নিরূপণ শেষ হইতে না হইতেই, তাহার! 
আপন পুঁথি গুটাইতে প্রায় স্বর করিয়! দেন। কিন্তু সেরূপ করিলে আমার 
তে গীতার মুখ্য অভিপ্রায়ের প্রতি উপেক্ষা করা হয়। এইজন্য ভগবদ্গীতাক় 
উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এক্ষণে ক্রমশঃ তাহার আলোচনা কৰিব। 

ইতি নবম প্রকরণ সমাপ্ত । 
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দশম প্রকরণ । 
কম্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য | 

কর্মমণা বধ্যতে জন্ত বিদ্যয়৷ তু প্রমুচ্যতে ।* 
মহাভারত, শাস্তি, ২৪৯০৭ 

এই জগতে যাহা-কিছু আছে তাহ পরব্রহ্মই, পরব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য 
কিছু নাই, এই সিদ্ধান্ত পরিণামে সত্য হইলেও মন্ষ্ের ইন্দ্রিগোচর দৃশ্য 
জগতের পদার্থসমূহ অধ্যাত্মশাস্ত্রের চালুনী দিক্সা সংশোধন করিতে গেলে উক্ত 
পদার্থ সকলের ইন্ডরিয় প্রত্যক্ষ কিন্ত চিরবর্তনশীল স্থৃতরাং অনিত্য নামরুপাত্মক 
আবির্ভাব, এবং সেই নামব্ূপের দ্বার। আচ্ছাদিত অদৃশ্য অথচ নিত্য পরমাত্মতত্ব, 
এইরূপ নিত্য-অনিত্য-রূপী ছই বিভাগ হইক়। যায় । রসারনশাস্ত্রে কোন পদার্থের 
বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উপাদান দ্রব্য যেবপ পৃথক্রূপে বাহির কর হয় সেই 
প্রকার এই ছুই বিভাগকে চক্ষের সম্মুখে পৃথক্রূপে স্থাপন করা যাইতে পারে 
না সত্য । কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই ছুইকে পৃথক্ করিয়া শাস্ত্রীয় উপপত্তির সুবিধার 
জন্য উহাদিগকে অন্ুক্রমে “ব্রহ্ম” ও “মায়া এবং কখন কখন 'ত্রহ্ম-জগৎ ও “মায়া 

“জগত” এইরূপ নাম দেওয়া হইক্সা থাকে । তথাপি ইহা যেন মনে থাকে, ব্রহ্ম মূলেই 
নিত্য ও সত্য হওয়া! প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে জগৎ” শব্দ এইরূপ প্রসঙ্গে অন্ুপ্রাসার্থ 

 প্রবুক্ত হইয়। থাকে । 'রক্ষজগৎ্” এই শবের দ্বারা, ব্রহ্মকে কেহ উৎপন্ন করি- 
ফ্লাছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। এই ছুই জগতের মধ্যে, দেশকালাদি নানরূপের 
দ্বারা অনাবদ্ধ অনাদি নিত্য, অবিনাশী, অমৃত, স্বতন্ত্র, এবং সমস্ত দৃশ্য জগতের 
আধারভূত হইয়া তাহার অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত ব্রহ্মজগতে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা 

বিচরণ করিয়া, আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ কিংবা আপনার, পরম সাধ্যের বিচার পূর্ব 
প্রকরণে করা হইয়াছে; এবং বস্তুত বলিতে গেলে শুদ্ধ অধ্যাত্মশান্ত্র এখানে 
শেষ হইপ্লাছে। কিন্ত মন্থষ্যের আআ মূলে ব্রহ্মজগতের হইলেও দৃশ্যজগতের: 
অন্য বস্তর ন্যায় তাহাও নামব্রপাত্মক দেহেন্্রিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই 
দেহেক্্রিয়া্দি নামরূপ নশ্বর হওয়ায় তাহা হইতে মুক্ত হইয়। অনৃতত্ব কিরূপে 
প্রাপ্ত হইবে, ইহাই প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা হয়। এবং সেই ইচ্ছা! 
পূর্ণ করিবার জন্য মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিবে, কর্মযোগশাস্ত্রের এই বিষয়ের 
বিচারার্থ, কন্মের নিয়মে বন্ধ, অনিত্য মায়া-জগতের দ্বেতী রাজ্যেও' আমাদিগকে 
প্রবেশ করিতে হইবে । পিও ও ব্রহ্গাণ্ড, ছুয়েরই লে বদি একই "নিত্য ও শ্বতন্ত্র 
আত্মা থাকে তবে পিগ্ডের অর্থাৎ শরীরের আত্মাকে ব্রহ্ধাণ্ডের আত্মা বলির 

“আনায় কি :বাধা আছে, এবং তাহা কিরূপে দূর হইতে পারে, এই প্রশ্ন 

*. “কর্ম ছার। জীর বন্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বার! তাহার মুক্তি হয়”। 



২৬৪ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশাস্ত্র ৷ 

সহজেই উখিত হয়। এ প্রশ্ন নিরসন করিতে হইলে নামরূপের বিচার করা 
আবশ্যক হম্ন। কারণ, বেদাস্তদৃষ্কিতে আত্ম৷ ফিংবা পরমাত্া! এবং তৎসন্বন্ধীয় 
নামরূপের আবরণ, সমস্ত পদার্থ এই ছুই বর্গে বিভক্ত. হওয়ায়, নামরূপাত্মক 
আবরণ ব্যতীত এক্ষণে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নামরূপের এই আবরণ 
কোন স্থানে ঘন, কোন স্থানে তরল হওয়৷ প্রযুক্ত দৃশ্যজগতের পদার্থসমূহের 
মধ্যে সচেতন ও অচেতন, এবং সচেতনের মধ্যেও পণ্ড, পক্ষী, মনুষ্য, দেব, গন্ধর্বব, 
রাক্ষস ইত্যার্দি ভেদ হয়, বেদাস্তের এইন্সপ মত। আত্মারপী ব্রহ্দগ কোথাও 
নাই এরূপ নহে। ব্রহ্ম প্রস্তরের মধ্যেও আছেন, মন্ুষ্যের মধ্যেও আছেন । 

কিন্তু দীপ একই হইলে ও লোহার ভিতর কিংবা! নৃনাধিক স্বচ্ছ কাচের লখনেকর 
মধ্যে রক্ষিত হইলে তাহার যেরূপ ভেদ হইয়া থাকে সেইরূপ আত্মতত্ব সর্বত্র 
একই হইলেও তৎসন্বন্বীয় কোষের অর্থাৎ নামরূপাত্বক আবরণের তারতম্য- 
ভেদে অচেতন ও সচেতন এই ভেদ হইয়া! থাকে । অধিক কি, সচেতনের 
মধ্যেও মনুষ্য ও পশুর জ্ঞানসম্পাদন করিবার সমান সামর্থ কেন নাই, উহাই 
তাহার কারণ। আত্ম সর্বত্র একই সত্য; তথাপি তাহা মুলে নিপুণ ও 
উদাসীন হওয়ায় মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নামরূপাত্মক সাধন ব্যতীত আপন! হইতে 
কিছুই করিতে পারে না) এবং এই সকল সাধন মনুষ্-যোনি ব্যতীত অন্যত্র 
পূর্ণরূপে না থাকায়, মনুষ্যজন্ম সর্বাপেক্ষা! শ্রে্ঠ ৰলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শ্রেষ্ট 
জন্ম লাভ হইলে, আত্মার নামরপাত্মক আবরণের স্থল ও হুঙ্কম এই ছুই ভেদ 
হইক্। থাকে । তন্মধ্যে স্থল আবরণ মনুয্যের শুক্রশোণিতাত্মক স্থল দেহুই। 
শুক্র হইতে পরে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং শোণিত হইতে ত্বক, মাংস ও কেশ 
উৎপন্ন হয়, এইরূপ মানিয়া৷ এই সমস্তকে বেদাস্তী “অন্নময় কোব* বলেন। এই 
স্থল কোষ ছাড়িয়া! তাহার ভিতরে কি আছে দেখিলে, অনুক্রমে বারুরূপী প্রীণ 
অর্থাৎ প্প্রাণময় কোষ, মন অর্থাৎ 'মনোময় কোষ, বুদ্ধি অর্থাৎ 'জ্ঞানমন়্ 
কোষ ও শেষে 'আনন্দমর কোব+ পাওয়। যায়; আত্মা তাহারও অতীত। 
তাই তৈত্তিরীর় উপনিষদে, অন্নময় কোষ হইতে উর্ধে উঠিতে উঠিতে, শেষে 
আনন্দময় কোষের কথা বলিয়া, বরুণ ভূগুকে আত্মন্বরূপের পরিচয় করাইয়া 
দিক্নাছেন ( তৈ. ২* ১৫) ৩,২-৬)। এই সমস্ত কোষের মধ্যে স্থুলদেহের 
কোষ ছাড়িয়া অবশিষ্ট প্রাণাদি কোষ, সুক্ষ ইন্দ্রিয়াদি ও পঞ্চতন্মাত্রকে বেদাস্তী 
“লিঙ্গ” কিংবা! “স্ক্্স শরীরঃ বলেন। তীহাবা। “একই আত্মার বিভিন্ন যোনিতে 
কিরূপে জন্ম লাভ হয় সাংখ্য শাস্ত্রের ন্যার বুদ্ধির অনেক “ভাব মানির। ইহার 
উপপত্তি করেন ন|; তাহার বদলে এই সমস্ত কর্মবিপাকের কিংবা কন্মফলের 
পরিণাম,-ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।' এই কন লিঙ্গশশরীরের আশ্রয়ে 
অর্থাৎ আধারে অবস্থিতি করে, এবং আত্মা স্থলদেহ ছাড়িরা গেলে এই কর্ও 
লিঙ্গশরীর দ্বার। তাহার সঙ্গে গিয়। আম্মাকে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন জন্ম গ্রহণ করায়, 
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আরা বেদাস্তহুত্রে ও উপনিষদে স্পই উক্ত হইয়াছে। তাই, নাঙ্গ- 
ক্ষপাত্মক জন্মমরণের পুনরাবৃত্তি হহতে মুক্ত হইয়! নিত্য পরমেশ্বরশ্বরূপী 
পক্ষে কিংবা! মোক্ষলাভের পক্ষে দ্েহস্থ আত্মার প্রতিবন্ধক কি ইহার বিচার 
করিবার সময় লিঙ্গশরীর ও কর্ম এই ছুয়েরই বিচার করা আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে 
লাংখ্য ও বেদাস্ত এই ছুইয়ের দৃর্তিতেই পূর্বেই লিঙ্গশক্ীরের বিচার কর! হইয়াছে 9 
সুতরাং ইহার পুনরালোচনা এখানে করিব না। যে কর্মের দরুণ আজঙ্ঞার ব্রহ্ছ- 
ক্ঞান ন। হইয়া! অনেক জন্মের ফেরে পড়িতে হয় সেই কর্মের স্বরূপ কি এবং 
তাহ! হইতে মুক্ত হইয়া! অমৃতত্ব লাত করিবার জন্য এই জগতে মন্ুষ্যের কিন্ধপ 
চরণ কর! উচিত, এই গ্রকরণে তাহাই বিচার করিয়াছি । 

সৃষ্টির আরম্তকালে মূল অব্যক্ত ও নিগুণ পরক্তদ্ম যেণদেশকালাদি 'নানারূপা- 
খ্মক সগুণ শক্তি দ্বার ব্যক্ত অথাৎ দৃশ্যজগতরূপে প্রতীয়মান 'হয় বেদাস্তশান্তরে 
তাহারই নাম "মায়া (গী- ৭. ২৪, ২৫) এবং তাহার মধ্যে কর্মেরও 
সনাৰেশ হয় (বৃ. ১.৬, ১)। অধিক কি, “মারা” ও “কম্ম” ছুই-ই সমানার্থক 
বলিলেও চলে। কারণ, প্রথমে কোন-না-কোন কর্ম্দ অর্থাৎ, ব্যাপার হওয়া! 
ঘাতীত অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়া কিংবা! নিগুণের সণ্ডণ হওয়া সম্ভব নহে। এই- 
জন্য আমি আমার মায়া দ্বার! প্রকৃতিতে জন্মিয়া থাকি ( গী. ৪, ৬), প্রথমে 
ইহ! বলিয়া পরে অষ্টম অধ্যায়ে গীতাতেই "অক্ষর পরব্রঞ্গ হইতে পঞ্চমহাভূতাদি 
বিবিধ সৃষ্টি হইবার যে ক্রিয়া তাহাই কর্ম” এইরূপ কন্মের লক্ষণ প্রদত্ত :হহয়াছে 
(গী.৮.৩)। কর্ম অর্থে ব্যাপার কিংব! ক্রিয়া) কিন্তু তাহা মন্য্যকৃতই 
হউক, জগতের অন্য পদার্থেরই ক্রিয়া! হউক, অথবা মূল জগৎ উৎপন্ন হইবারই 
হ্ট্রক-_এইরপ ব্যাপক অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত। কিন্তুযে কোন কর্মই ধর 
না কেন, তাহার পরিণাম সর্বদা ইহাই হয় যে, এক প্রকারের নামরূপ বদলাইয়। 
তাহার স্থানে অন্য নামরূপ কর! ; কারণ, এই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত মূল 
জ্রব্য কখন বদলায় না_-একই রকম থাকে । উদাহরণ যথা-_বয়নক্রিয়। হারা 
নিত” এই নাম গিয়া সেই দ্রব্যেরই নাম হয় “বস্ত্র; এবং কুস্তকারের বাপারে 
“মাটা' এই নামের বদলে “ঘট” এই নাম হয়। তাই মায়ার ব্যাখ্যা করিবার 
সমর কর্মকে ছাড়ির! দিয়! নাম ও কূপ এই ছুইকেই কেছ কেহ "মান্য বলেন। 
তথাপি বখন কর্েয স্বতত্ব বিচার করিতে -হয় তখন কর্খন্বব্বপ ও মাক়াত্ববপ 
একই, তাহ! বলিবার সমর উপস্থিত হয়। তাই মাক্সা, নামরূপ ও কর্ম, এই 
তিনই মূলে “ একস্ববূ্পই,_-ইহা। আরস্তেই বল! অধিক গুবিধা। উহার মধোও 
এই সুক্তেদ ধরা বাইতে পারে, ধে, মীয়। একটি সামান্য শব্ধ) এই 
মানার আবির্ভাবের বিশিষ্টার্থক নাম পনামরূপ” এবং মায়ার ব্যাপারে 
বিশিষ্টার্থক মাম *কর্শ* । কিন্তু সাধারণতঃ এই তেদ দেখাইবার আবশ্যকত। 
শা ধাকায, তিন শবক্ষেই -অমেক- সময় সমান * অর্থে ' প্রক্নোগ কষ 

৩৬ 



২৬৬ _শীতারহম্য অথবা কম্মঘোগশান্ত্ ৷ 

হইয়। থাকে । পরক্রহ্দের এক অংশের উপর নশ্বর মায়ার এই যে আচ্ছাদন 
(কিংবা! উপাধি- উপরে স্থাপিত আবরণ ) আমাদের চোখে দেখা যায় তাহা- 
কেই সাংখাশাস্ত্রে ত্রিগুণাত্মক প্ররুতি+ বলে। সাংখ্যবাদদী পুক্রষ ও প্রকৃতি 
এই ছুই তত্বকে স্বয়স্ূ, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়৷ মানেন । কিন্তু ম'য়া, নামরূপ 
কিংবা কর্ন, ক্ষণপরিবর্তনশীল হওয়াপ্ উহাকে নিত্য ও অবিনাশী পরব্রঙ্ষের 
ন্যায় স্বয়স্তু ও খ্বতন্ত্র বলিয়া মান! ন্যায়দৃষ্টিতে অসঙ্গত। কারণ, নিত্য ও 
অনিত্য এই ছুই কল্পনা পরম্পরবিক্ুদ্ধ হওয়ায়, দুয়ের অস্তিত্ব একই সময়ে 
ক্বীকার কর! যায় না। তাই বেদান্তীরা নিদ্ধীরণ করিয়াছেন যে, বিনাশী 
প্রকৃতি কিংব1 কর্্াত্মবক মায়! স্বতন্ত্র নহে ; ক্ষিন্ত এক নিত্য সর্বব্যাপী ও নিডপ 
পরব্রদ্মেতেই মন্ুষ্যের ছুর্বল ইন্দ্রিয় সমূহ মার়া-দৃশ্য দর্শন করে। কিন্তু 
মায়৷ পরতন্ত্র এবং পরব্রহ্মেতেই এই মায্পাদৃশ্য দেখা যায় বলিলেই সমস্ত কথার 
মীমাংস। হয় ন।। গুনপরিণামে না হইলেও বিবর্তবাদে নিগুণ ও নিত্য 
ব্রহ্মেতে নশ্বর সগুণ নানরূপের অর্থাৎ মারার রূপ দেখা. সম্ভব হইলেও এখানে 
এই আর এক প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর এই সগুণ বূপ, 
নিণুণ পরব্রদ্মের মধ্যে মুলারস্ভে, কিরূপ অনুক্রমে, কখন্ ও কেন প্রকাশ 
পাইল? অথবা এই অর্থই ব্যবহারিক ভাষায় বলিতে হইলে, নিত্য ও 
চিদ্রূপী পরদেশ্বর, নামরপাত্বক বিনাশী ও জড় জগৎ কখন ও কেন 
উৎপন্ন করিলেন ? কিন্তু খগবেদের নাসদীয় হৃক্তের বর্ণনানুসারে এই 
বিষর শুধু মনুষ্যের নহে, দেবতী। ও বেদেরও অগম্য হওয়ায় (খ, ১০. ১২৯7 
তৈ, ব্রা ২. ৮.৯ 7, এই প্রশ্রের--“জ্ঞানদৃষ্টিতে নিদ্ধীরিত নিগুপ পরত্রন্মেরই 
ইহা এক অচিন্ত্য লীলা+_ইহা অপেক্ষা বেশী কোন উত্তর দেওয়!] 
যায় ন| (বেনু. ২ ১. ৩৩)। যখন অবধি দেখিতেছি তখন অবধিই নিগুণ 
ব্রন্গের সঙ্গে সঙ্গেই নামরূপাত্বক নশ্বর কন্ম কিংবা সগুণ মায়া আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে-_-এইবূপ গোড়ায় ধরিয়া লইন্াই আমাকে অগ্রসর হইতে 
হইবে। এইজন্য মায়াত্মক কর্ন অনাদি এইরূপ বেদাস্ত-স্যত্রে উক্ত হইয়াছে 
(বেহু- ২. ১, ৩৫-৩৭)) ভগবদ্গীতাতেও ভগবান, প্রক্কৃতি স্বতন্ত্র নহে, উহ 
“আমারই মায়া” ( গী.৭. ১৪) এইরূপ বর্ণন। করিয়। পরে এই প্রকৃতি অর্থাৎ মার! 
ও পুরুষ উভয়ই “অনার্দি” বলিয়াছেন (গী. ১৩. ১৯)। সেইরূপ আবার 
গ্ীশঙ্করাচার্য্য আপন ভাষ্যে মায়ার লক্ষণ দিবার সময় বলিয়াছেন যে, পসর্বজ্ঞে- 
শ্বরদ্যাহত্বভূতে ইবাহবিদ্যাকন্সিতে নামরূপে তত্বান্যত্বাভ্যামনির্বচনীয়ে সংসার- 
গ্রপঞ্চবীজভূতে সর্বজ্ঞস্যেশ্বর্স্য "মায়া" “শক্কিঠ প্রক্কৃতিরিতি চ শ্রুতিস্বত্যোর- 
ভিলপ্যেতে (বেস, শাংভা, ২, ১. ১৪১। “(ইন্জ্রিয়গণের ) অজ্ঞানবশত মুজ- 

ব্রন্মেতে কল্পিত নামরূপকেই শ্রুতি ও স্থতি গ্রন্থে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের “মায়াঃ “শক্তি” 
ফিংকো “প্রক্কতি, ৰল! হয়”) এই নামরূপ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের .আত্মতৃত ছার! । 
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জীন] যায়, কিস্তু ইহা জড় হওয়া প্রযুক্ত ইহা! পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন 
(তত্বান্যত্ব ), এবং ইহাই জড়জগতের (দৃশ্য ) বিস্তারের মূল, তাহা বলিতে পারা! 
বায় না”) এবং “এই মায়ার যোগেই পরমেশ্বর হইতে এই জগভ স্য হইয়াছে 
এইরূপ দেখা যায় বলিয়া এই মায়া নশ্বর হইলেও দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পক্ষে 
আবশ্যক ও অত্যস্ত উপযুক্ত এবং ইহাকেই উপনিষদ অব্যক্ত, আকাশ, অক্ষর, 
এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে” (বেস্থ, শাংভা- ১. ৪-৩)। ইহা হইতে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে চিন্ময় (পুরুব) ও অচেতন মায়া (প্রকৃতি ), 
এই ছুই তত্বকে সাংখ্যবাদী শ্বয়স্, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়া মানেন; কিন্তু বেদাস্তী 
মায়ার অনাদিত্ব একভাবে স্বীকার করিলেও মায়াকে শ্বয়স্তু ও স্বতন্ত্র স্বীকার 
করেন না) এবং এই কারণে সংসারাত্মক মায়াকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিবার 
সময় এইরূপ গীতায় উল্লেখ আছে-_পন রূপমস্যেহ তধোপলত্যতে নাস্তে। নচাদির্ন 
চ সংপ্রতিষ্ঠা* (গী, ১৫, ৩)--এই সংসারবৃক্ষের রূপ, অন্ত, আদি, মূল কিংবা! 
তল পাওয়! বায় না । সেইরূপ তৃতীয় অধ্যায়ে “কর্ম ব্রহ্ধোত্তবং ৰিদ্ধি* ( গী. ৩. 
১৫) ব্রহ্ম হইতে কর্ম উৎপন্ন হইয়াছে; জ্ঞঃ কর্মসমুদ্তবঃ, €৩. ১৪) বজ্ঞও 
কর্ম হইতেই উৎপন্ন হয়; কিংবা! “সহযজ্ঞাঃ প্রজা? স্থষ্ট1” ( গী. ৩. ১০ ) ব্রঙ্গ- 
দেব প্রজা (জগৎ) ও যজ্ঞ (কর্ম) একসঙ্গেই স্থষ্টি করিয়াছেন ; এইব্নপ 
যে বর্ণনা আছে তাহার তাৎপর্যযও এই যে, “কম্ম কিংবা কর্তরূপী যজ্ঞ, জগণ্, 
অর্থাৎ প্রজা," এই সমস্ত এক সঙ্গেই স্যষ্ট হইয়াছে*। এখন এই জগৎ প্রত্যক্ষ 
ব্রহ্ধদেব হইতেঞ্হই হইয়াছেই বলো! কিংঝ মীমাংসকের মতান্ুুসারে সেই-বহ্ধদেব 
নিত্য বেদশবব হইতে উহ! উৎপন্ন করিয়াছেনই বলো, উভদ্ের অর্থ একই ( মভা, 
শাং, ২৩১) মনু, ১,২১)। সারকথা, কর্ম অর্থে দৃশ্য জগতের স্টি হইবার 
সমুক্প মূল নিণুণ ব্রন্দেতেই দৃশ্যমান ব্যাপান্র। এই ব্যাপারকেই নামরূপাজ্বক মায় 
বল! হয় ; এবং এই মূলকর্খ্ হইতেই চন্ত্রহূর্যাদি জাগতিক সমস্ত পদার্থের ব্যাপার 
পরে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে (বৃ, ৩, ৮, ৯) জাগতিক সমস্ত ব্যাপা- 
রের মূলভূত এই যে জগৎ উৎপত্তিকালের কর্ম কিংবা মাস্ক তাহা ব্রন্ষেরই কোন 
এক অচিস্ত্য লীলা, স্বতন্ত্র বস্ত্ব নহে, এইরূপ জ্ঞানীপুরুষের। বুদ্ধির দ্বারা! নিরূপণ 
করিয়াছেন। * কিন্ত জ্ঞানের গতি এখানে বাধিত হওয়৷ প্রযুক্ত এই লীলা, 
নামরূপ কিং! মায়াত্মক কর্ম “কখন” উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়। 
মায় না। তাই, কেবল কর্মজগতেরই বিচার যখন করিতে হইবে তখন এই 
পরতন্্র ও নশ্বর মারা এবং মায়ার সঙ্গে সঙ্গে তদঙ্গতত কর্মকেও “অনাদি” বল 
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২৬৮ গীতারহস্য অথব৷ কশ্মযোগশান্ত্ । 

বেদাস্তশান্ত্রের রীতি (বেনু, ২, ১, ৩৫)। ইহা মনে রাখা আবশ্যক ' ষে 
সাংখ্যবাদীর ভ্তায় অনাদি বলিবার এরূপ অর্থ নহে যেঃ মায়া মবোতেই 
পরমেশ্বরের সমানই নিরারস্ত ও শ্বতন্ত্র ;--অনাদি শবে হুজ্েরারস্ত, অর্থাৎ 
যাহার মারি , মারস্ত ) জান! যায় না, এইরূপ অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে । 

কিন্ধ [চদ্রূপ ব্রন্ধ কর্ম্াত্মক অর্থাৎ দৃশ্যজগত্রূপে কখন্ ও কেন প্রকাশিত 
হইলেন ইহার সন্ধান আমর! ন! পাইলেও এই মাক্কাত্বক কন্মের পরবর্তী সমস্ত 
বাপারের নিরনম নির্ধীরিত আছে এবং তন্মধ্যে অনেক নিয়মই আমর নিশ্চিত- 
রূপে জানিতে পারি। মূল প্রকৃতি হইতে অথাৎ অনাদি মাক্সাত্বক কর্ম 
হইতে জগতের নামর্পাত্মক বিবিধ পদার্থ কিরূপ অনুক্রমে উৎপর হইল, অষ্টম 
প্রকরণে সাংখাশাস্ত্রানুসারে ইহার বিচার কর! হইয়াছে ; সেইখানেই আধুনিক 
আধিভৌতিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও তৃলনার জন্য কথিত হইয়াছে। বেদাস্তশান্তর 
প্রকৃতিকে পরব্রন্দের ন্যায় স্বয়ন্ভু বলিয়া মানে না সত্য; কিন্তু প্রকৃতির পরবর্তী 
বিস্তারের দাংখোজ ক্রষ বেদান্তেরও স্বীকৃত বলিয়া এখানে তাহার পুনরুক্কি 
করি নাই। কর্মাম্বক মূল প্রকৃতি হইতে বিশ্বোৎপত্তির ষে ক্রম পূর্বে বন। 
'হুইস্জাছে তাহাতে যে সাধারণ নিয়মে মনুষ্কে কর্মফল তোগ করিতে হয় 
তাহার কোনই বিচার করা হয় নাই। তাই এই সকল নিয়ম এক্ষণে 
বিচার করা আবশ্যক। ইহাকেই "কর্খ্ববিপাক” বলেশ এই কর্বিপাকের 
প্রথম নিয়ম এই যে, কর্ম একবার স্থরু হইলে তাহার ব্যাপার "কিংবা চেষ্টা 
পরে অখণ্ডরূপে সমান চলিতে থাকে ; এবং ব্রহ্মার দিন শেষ ভুইয়া জগতের 
সংহার হইলেও এই কর্ম বীজরূপে অবশিষ্ট থাকে এবং পুরর্ধার জগতের 
আরম্ভ হইলে সেই কর্্মববীজ হইতেই পুঅর্ধার অঙ্কুর পুর্ব উদগত হয়। 
মহাভারতে উক্ত আছে যে,_ 

যেষাং যে যানি কন্খাপি প্রাকৃস্ষ্ঠ্াং প্রতিপেদিরে । 
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে স্থজামানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

অর্থাৎ পপ্রত্যেক প্রাণী পূর্বের স্থষ্টিতে যে যে কর্দ্* করিয়াছে সেই সেই কর 
“ (তাহার ইচ্ছ৷ হউক বা না হউক )সে যথাপুর্ব প্রাপ্ত হুইয়৷ থাকে” ( মভা, 
-শাং ২৩১. ৪৮১ ৪৯ ও গী. ৮১১৮ ও ১৯ দেখ)। প্গহন। কর্পো গতি” 
(গী. ৪. ১১)--কর্দের গতি কঠিন? শুধু তাহাই নহে, কর্শের বন্ধনও 
অতীব কঠিন। কেহই কর্ম হইতে মুক্ত হয় না। কর্দ্বশতই বাযু বহিতেছে, 
কর্মবশতই সুর্যাচন্দ্রাদি পরিভ্রমণ করিতেছে ; .এবং ব্রঙ্গা, বিষুঃ ও শঙ্কর আদি 
'সগুণ দেবতাক্াও কর্ম্মবশতই কার্যে 'নিমগ্ন রহিয়াছেন, ইন্জ্াদির কথ! দুরে 
থাক্! সগুণ অর্থে নামরূপাত্মক, এবং নামরূপাত্বক অর্থে কর্ম কিংবা! কর্মের 
'পরিণাষ। মারাত্মক কন্ম মূলারস্তে কোথ৷ হইতে আসিল ইহ| বপন. বল! যায় না, 
তখন তদঙ্গ হুত মনুষ্য এই কর্শের ফেরে প্রথমে কিরূপে আবদ্ধ হইল তাহাই ঝ । 



-কর্দবিপাঁক ও আত্মস্থাতন্ত্্য ॥ ২৬৯ 

কি প্রকারে বলা যায়? কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক না, সেই কার্খের ফেরে 
একবার “জাটকা পড়িলে পরে, তাহার এক নামরূপাত্বর দেহের নাশ হইলে 
কর্মের পরিণাম বশতঃ তাহাকে পরে এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে 
কুয়। কারণ, আধুনিক আধিভৌতিক শান্ত্রীরাও এক্ষণে স্থিরসিদ্ধাত্ত করিয়াছেন: 
যে, কর্মাশক্তির কখনই নাশ হয় ন; বে শক্তি আজ এক নামরূপে দেখ! যায় 

ভাহাই সেই নামরূপের নাশ হইলে অন্য নামরূপে প্রকট হইয়া! থাকে ।* 
এবং এক নামরূপের নাশ হইলে পর তাহাকে যখন ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত 
হইতেই হর তখন এই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ নির্জীবই হইবে, তাহ। হইতে তিন 
প্রকারের কখনই হইতে পারে না, এইরপও মানিতে পারা যায় না। অধ্যাত্ব- 
দিতে এই নামরাপাত্মক পরম্পরাকেই জন্ম-মরণের ফের কিংবা সংসার বলে? 
এবং এই নামরূপের আধারতৃত শক্তির নাম সমষ্রিরূপ্রে বন্ধ ও বাষ্টিকূপে জীবাত্মা 
হইয়াছে। বস্তত দেখিতে গেলে, এই আত্ম! জন্মেও ন! মরেও না; ইহা! নিত্য 
ও চিরস্থায়ী । কিন্তু কর্মের ফেরে আটুক। পড়ায় এক নামরূপের নাশ হইলে 
পর তাহাকেই অন্য নামরূপ প্রাপ্ত হইতেই হয়। আজ যাহ! করিবে তাহার 
ভোগ কাল হইবে, কাল যাহা করিবে পরশ্ব তাহার ভোগ হইবে ;-_-শুধু তাহ! 
নহে, এই জন্মে ষাহা করিবে তাহা পরজন্মে ভোগ করিতে হইবে এইক্ুপে 
এই ভবচক্র সর্বদাই চলিতেছে । কেবল আমাদের নহে, কখন কখন আমাদের 

_ নামরূপাত্মক দেহ হইতে উৎপন্ন আপন পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদেরও এই 
' ক্ষর্মফল ভোগ করিতে হয় এইরূপ মন্ুস্থতিতে ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে 
( মন্ু, ৪*১৭৩) মভা।, আ. ৮০,৩)। শাস্তিপর্বে ভীম্ব যুধিত্তিরকে ব্লি- 
তেছেন ১ 

পাপং কর্ম কৃতং কিঞ্দ্যিদি তন্মির দৃশ্যতে। 
নৃপতে তসা পুত্রেযু পৌতরেঘর্পি চ নগ্তুষু ॥ 

"হে রাজন! কোন পাপকর্ধের ফল পাওয়া গেল না এইরূপ দেখা গেলেও 
' সেই কর্মফল পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের ভুগিতে হয়” (শাং. ১২৯২৯ )। 

*. এই কল্পনা কেবল হিন্ুধর্টের কিংবা আন্তিকবাদীদিগেরই স্বীকৃত এরূপ 
মহে। যোদ্ধের! জান্মা না মামিলেও বৈদিক ধর্পাস্তর্গত পুনর্জন্মের কল্পনা তাহার! সম্পূর্ণ 
ক্ষপে আপন ধর্সের যধ্যে গ্রহণ করিয়াছে; বিংশতি শতার্বীতে “পরমেশ্বর মরিয়াছেন* 
এইরূপ যিনি বলেন সেই পাকা! নিরীশ্বরবাদী অর্পণ প্ডিত নিৎসেও পুনর্জন্মবাদ স্বীকার 
করিয়াছেন। কর্মমশত্তির যে রূপান্তর নিয়ত হইয়! থাঁকে তাহা! সীমাবি শিষ্ঠ এবং ফাল অনস্ত 
হওয়া! প্রুস্ত যে নামক়প একবার হইয়াছে তাহা কখল'মা খন পরে উৎপন্ন হইযেই এখং সেই - 
জনয কর্টের চক্র কিংবা ফেয় নিছক আধিতৌতিক দৃি-তই সিদ্ধ হয়,” এবংএইয়প কনা * 
ও উপগত্তি আমাদের বুদ্ধিতে বত: তত চুর্র--এইরূপ তিনি লিখিয়াছেদ | 1501)528 

.  উতিপ21 8220৮৮76৮06, (0077066 0৮৪, 8081, মুর 0], 
- তত 90,285 256.) 



২৭৯ _ শীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত । 

কোন ফোঁন উৎকট রোগ বংশপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে, এইরূপ আমরাও 
প্রতাক্ষ দেখিতে পাই । সেইরূপ আবার, কেহ জন্ম হইতেই দরিদ্র হয় এবং 
কেহ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে। ইহারও উপপত্তি কর্মবাদের দ্বারাই নিম্পর 
হইয়। থাকে ; এবং অনেকের মতে, ইহাই কর্ম্মবাদের সত্যত। সম্বন্ধে প্রমাণ । 
কর্মের এই চক্র “বা চাকীকল” একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে পরমেশ্বরও 
তাহ! বন্ধ করিতে পারেন না। সমস্ত ভগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই চলিতেছে, 
এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে, কর্মফলের বিধাতা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন 
আর কেহ হইতে পারে না (বেস্থ. ৩. ২, ৩৮ ; কৌ, ৩. ৮)) এবং সেই 
জনা, “লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্” (গী. ৭. ২২ )--আমার 
নির্দিষ্ট বাঞ্ছিত ফল মনুষ্য প্রাপ্ত হয়__এইরূপ ভগবান্ বলিয়াছেন। কিন্ত 
কর্মফল নির্দিষ্ট করিয়া দিবার কাজ পরমেশ্বরের হইলেও যাহার যেরূপ ভাল- 
মন্দ কম, কর্্মাকর্শ্টের যোগ্যতা, তদনুরূপই এই ফল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে 3 
পরমেশ্বর এই বিষয়ে বস্তত উদাসীন; মন্ুষো মন্ুষো ভালমন্দের তেদ হইলেও 
পরমেশ্বর বৈষম্য ( বিষম বুদ্ধি) ও নৈষ্য (নির্দয়তা ) দোষের পাত্র হন না, 
এইরূপ বেদাস্তশীন্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত (বেস, ২. ১. ৩৪)। এই অর্থেই গীতাতেও 
উক্ত হইয়াছে__+সমোহহং সর্কভৃতেষু* ( গী. ৯. ২৯)-_ঈশ্বর সকলের সম্বন্ধেই 
সমান ; কিংবা 

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভূঃ ॥ 
পরমেশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণাও গ্রহণ করেন না, কর্ম কিংবা 
মাপার স্বাভাবিক চক্র চলিতে থাকায় প্রাণীমাত্রেরই আপন আপন কম্মান্থুরূপ 
সুখছঃখ ভোগ করিতে হয়, (গী. ৫. ১৪, ১৫)। সারকথা, পরমেশ্বরের 
ইচ্ছায় জাগতিক কর্শের কখন. আরম্ভ হইয়াছে কিংবা তদঙ্গভূত মনুষ্য 
প্রথমে কর্মের চক্রে কিরূপে পতিত হইল ইহার উত্তর দেওয়া! আমাদের 
বুদ্ধির অসাধ্য হইলেও কর্দের পরবর্তী পরিণাম অর্থাৎ ফল কেবল কর্শের 
নিয়মেই হইয়া থাকে এইরূপ যখন দেখা যায়, তখন ভঁগতের আরম্ভ হইতে 
প্রত্যেক প্রাণী নামরূপাত্বক অনাদি কর্মের নিয়মের মধ্যে আটকাইয়। 
পড়িয়াছে তাহা .আমাদের বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারি। কর্ণ! 
বধ্যতে জন্কঃ এই যে বচন এই প্রকরণের আরম্তেই দেওয়। হইয়াছে, তাহার 
অর্থই এই । 

এই অনাদি কর্ধপ্রবাহের পর্য্যায়শবব অনেক, যথা, সংসার, প্রক্কৃতি, মায়া, 
১ জাগতিক নিয়ম ইত্যাদি। কারণ শাস্ত্রের নিম নামরূপেক : মধ্যে 
অবস্থিত পরিবর্তনেরই নিয়ম ; এবং এই দৃহিতে দেখিলে,. সমস্ত 
শান্তর নামরূপাত্মক মায়াপ্রপঞ্চের মধ্যেই আসে। এই মায়ার নিয়ম ও বন্ধন 
সুদ ও সর্বব্যাপী। তাই, এই নামরপাত্বক মায়ার কিংবা দৃশ্যজগতের অতীত 



কর্মবিপাক ও আত্মম্বাতজ্স । ২৭.১ 

রজব মুলস্থ অন্য কোন নিত্তা তত্ব নাই এইরূপ যিনি মানেন সেই হেকেলের 
যায় নিছক আধিভৌতিকশাস্ত্রজ্ষ এই জগত্চক্র ষে দিকে টানিবে মন্ুষ্যকে 
সেইদ্রিকেই যাইতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিফ়্াছেন। এই সকল পণ্ডিত 
এইরূপ বলেন যে, নামরূপাত্মক নশ্বর স্বরূপ হইতে আমি মুক্ত হইব কিংবা! 
অমুক কাজ করিলে আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে, এইরূপ প্রত্যেক মন্ুযোর যে 
ধারণা, তাহা নিছক্ ভ্রাস্তি; আত্ম কিংবা! পরমাত্মা৷ বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, 
এবং অমৃতত্বও মিথ্যা ১ শুধু তাহাই নহে, এহ জগতে কোন মনুষ্যই আপন, 
ইচ্ছাতে কিছুই করিতে পারে না__তাহার সে ম্বাতন্ত্র নাই। মনুষ্য আজ যে* 
কাজ করে, তাহা পুর্বে তাহার নিজের কিংব৷ তাহার পূর্বপুরুষের দ্বার কত 
কর্ম্মেরই পরিণাম $ সুতরাং উক্ত কাজ করা কিংবা না করা, তাহান্ব ইচ্ছাক্স 
উপর নির্ভর করে না। উদাহরণ যথা--অন্যের কোন ভাল জিনিস দেখিলে 
উহ্ন৷ চুরি করিব এইকপ বুদ্ধি পূর্ববকর্্মবশ ৩ঃ কিংবা বংশপরম্পরাগত সংস্কারবশত £ 
কোন কোন ব্যক্তির মনে, তাহার ইচ্ছা না৷ হইলেও, উৎপন্ন হইয়। উক্ত ব্যক্তিকে 
শী বস্ত চুরি করিতে প্রবৃত্ত করে। সারকথা, “অনিচ্ছন্ অপি বাষ্।েয় বলাদিৰ ' 
নিন্লোজিতঃ (গী, ৩, ৩৬) ইচ্ছা না থাকিলেও মনুষ্য পাপ করে-_এইরূপ গীতাতে 
বাহ! উক্ত হইক্সাছে সেই তত্ব সর্বত্র একইরূপ উপযোগী,, তাহার ব্যতিক্রম নাই, 
তাহা হইতে মুক্ত হইবারও পথ নাই,ইহাই এই আধিভোতিক পণ্ডিতদিগের'মত । 
এই মত্তানুসারে দেখিলে মানিতে হয় যে, মনুষ্যের আজ ষে বুদ্ধি কিংব! ইচ্ছ। হুই- 
তেছে তাহা কল্যকার কম্মের ফল, এবং কল্যকার বুদ্ধি পরশ্বের কম্মের ফল; এবং 
শেষে এই কারণপম্পরার অন্ত না পাওয়ায় মনুষ্য নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধতে কখনই 
কিছু করিতে পারে না, যাহা কিছু ঘটে তাহ পুর্ববকর্মের অর্থাৎ দৈবেরই ফল-_- 
“কারণ, প্রাক্তন কর্মেরই লোকে “দৈধ* নাষ দিক থাকে । এইরূপ, যদি কোন 
কাজ করিবার কিংবা না করিবার স্বাতন্ত্রযই মনুষ্যের নাই, তবে মনুষ্য আপন 
আচরণ অমুক প্রকারে স্ঃশোধন্ন করিবে, অমুক প্রকারে ব্রঙ্গাক্মেক্য-জ্ঞান 
সম্পাদন করির়া বুদ্ধিকে পেরিশুদ্ধ করিবে, এ কথাও ব্যর্থ হইয়া! পড়ে। নর্দীর্ 
প্রবাহে পতিত কাষ্টথণ্ডের ন্যার়, মায়া, প্রতি, স্থষ্টিক্রম, কিংবা কর্মপ্রবাহ্ 
যেদিকে তাহাকে টানিবে নীরবে সেই দিকেই যাইতে হইবে-_তাহাতে প্রগতিই 
হউক বা অধোগতিই হউক । এই সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি উৎক্রান্তিবা্দী এইরূপ 
বলেন যে, প্রকৃতির স্বরূপ স্থির নহে, নামরুূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয় ; এই 
কারণে যে জাগতিক নিয়মে পরিবর্তন ঘটিয়। থাকে -.ঢহ। দেখিয়*মনুযা আপনার 
লাভ যাহাতে হয় এইরূপে বাহ্ জগতকে বদলাইয়া লইবে ) এবং শ্রত্যক্ষ 
ব্যবহারে এই নীতিসুত্র-অনুসারেই অশ্মি কিংবা! বিছ্যৎশক্তিকে মন্থষ্য আপনার 
কাজে লাগাইয়া থাকে, এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার, 
চেষ্টার দ্বার! যন্থয্যদ্থভীবও-ন্যুনাধিক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, ' ইহাও অন্থৃভূতির 



২৭২, গীতারহস্য অথব! কর্্মযোগশাস্তর । 

বিষয় । কিন্তু জগংহ্যাইর কার্যে কিংবা মনগুয্যের শ্বতাবে পরিবর্তন হয় বা হয় লা) 
কিংৰা! পরিবর্তন করিতে হইবে কি না--ইহা! উপস্থিত প্রশ্ন নহে; এই পরিবর্তন, 
করিবার যে বুদ্ধি ব ইচ্ছা মনুষোর হইয়া থাকে, সেই বিধন্ধে তাহার স্বাধীনতা 
আছে কি না ইহাই অগ্রে স্থির করিতে হইবে। এবং আধিভৌতিক শান্রৃষ্টিতে, 
এই বুদ্ধি হওয়া বা না-হওয়াই ব্দি “বুদ্ধিঃ কর্ম্ানুসারিণনী* ' এই নীতি অনুসারে 
প্রকৃতির, কর্মের, কিংবা জ্বগতের নিয়মে প্রথমেই নির্ধারিত হইক্া থাকে 
তবে এই আধিভৌতিক শাস্ত্রাহ্ছসারে কোন কর্ম করিবার কিংবা! না করিধার 
ক্বাতন্ত্্য মন্ুষ্যের নাই, এইরূপই নিষ্পন্ন হয়। এই মতবাদকে '“বাসনা-দ্বাতন্ত্য* 
“ইচ্ছা-স্বাতন্ত্রা”, কিংক! পপ্রবৃত্তি-স্বাতন্ত্' বলে। শুধু করম্মবিপাকের কিংবা শুধু 
আধিতৌতিক শাস্ত্রের দৃষ্টিতেই যদি বিচার করা! যায় তবে কোন মহব্যেরই ফোন 
প্রকার প্রবৃত্তি-স্বাতত্ত্রয বা ইচ্ছান্বাতত্ত্য নাই--কর্খের অভেদ্য লৌহবে্নে গাড়ীর 
চাকার মতে। প্রত্যেক মনুষ্য চারিদিকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে, পরিণামে 
এইরূপ সিব্ধাস্ত করিতে হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সত্যতার পক্ষে মন্য্যের 
আন্তঃকরণ সাক্ষ্য দিতে প্রস্তত নহে। প্রত্যেক মনুষ্ের অস্তঃকরণ বলে ঘরে, 

হূরয্যকে পশ্চিমদিকে উদ্দিত করিবার সামর্ধ্য আমার না থাকিলেও আবার 
এইটুকু শক্তি নিশ্চয়ই "আছে যে, আমি নিজে যে কাজ করিতে পারি, তাহার 
লারাসার বিচারপুর্বক কর! বা! ন৷ করা, কিংবা যখন আমার সম্মুখে “পাপ ও 
পণ্যের বা ধর্শ অধর্মের ছুই মার্গ উপস্থিত হয়, সেই ছুই মার্গের মধ্যে ভাল 
কিংবা মনকে স্বীকার করা৷ আমার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ আত্নত্তের মধ্যে। এই 
ধারণ] সত্য কি মিথ্যা, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। যদি মিথ্যা 
বলো, তবে এই ধারণাকেই ভিত্বি করিয়৷ হত্য! প্রভৃতি অপরাধকারীকে, 
অপরাধ স্থির করিয়৷ দণ্ড দেওয়! 'হয়) আর যদি সত্য বলিয়া মানো তবে 
কর্মবাদ, কর্শাবিপাক, কিংবা দৃশ্যজগতের নিয়ম মিথ্যা প্রতীত হয়। আধি- 
ভৌতিক শাস্ত্রে কেবল জড়পদার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেন্সই বিচার কর! হয় বলিয়া 
এই প্রশ্ন উখ্িত হর না। কিন্তু যে কর্মযোগশান্ত্রে জানবান মনুষ্যকে কর্তব্যা- 
কর্তব্যের বিচার করিতে হয়, তাহাতে এই প্রশ্নটি গুরুতর হওয়ার তাহাক্স 
উত্তর দেওয। আবশ্যক | কারণ, মন্ুয্যের কোনই প্রবৃতিগ্বাতস্্রয নাই 
এইরূপ একবার স্থির সিদ্ধান্ত হইলে, অমুক প্রকারে বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিবে, 
কিংবা অমুক কার্ধ্য করিবে এবং অমুক কাধ্য করিবে না, এমুক ধর্শায, অমুক 
অধর্দয ইত্যাদি ধিবিনিষেধশাস্ত্রের সমস্ত গোলযোগই শ্বতহ অন্তহিত হুইরে (বেনু, 
২. ৩, ৩৩), ** এবং তখন পরম্পরাক্রমে কিংব। প্রত্যক্ষ রীতিতে নহামারা 

* বেদা্তপত্রের এই অধিকরণকে 'জীবকর্তৃত্বাধিকরণ' বলে। তাহার প্রথম শুই "কর্ত। 
পাস্্রীর্ঘবন্ধাৎ'” অর্থাৎ বিধিনিষেধণান্ত্রে অর্থবন্ত হুইবার্ জন্য. জীবকে কর্তা, বলির মানা 

. আরদাক হয়। পাশিনির “ন্বতঙ্ঃ কর্তা” ' শুতে (পা. ১. ৪. 49) কির্থী'শদেই আলাহ। তা 
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প্রকৃতির দাসত্বে থাকাই পরম পুকযার্থ ভইবে। অথবা! পুরুষার্থই কেন 1 
আপনার অধীনে থাকার কথ! হয় তো পুরুষার্থ ঠিক। কিন্তু যেখানে আপনার 
বলিয়া তিলমাত্র সত্তা বা! ইচ্ছ। রহিল না, সেখানে পরতন্ত্রতা। কিংব! দাস্য ছাড়! 
আর অন্য কি হইতে পারে ?. লাঙ্গলে জোড়া গরুর মতো সকলে প্রকৃতির 
সুকুমে খাটিরা মরে, তাই শঙ্কর কবি বলেন “পদার্গধর্থের শৃঙ্খল” নিত্য আমাদের 
পায়ে পরিতে হয়! আমাদের দেশে কর্মবাদে কিংবা দৈববাদে এবং পাশ্চাত্য 
দেশে প্রথম প্রথম খুষ্টধশ্মীন্তর্গত ভবিতবাতাবাদে এবং আধুনিককালে শুদ্ধ আধি- 
ভৌতিক শাস্ত্রের স্ষ্টিক্রমবাদে ইচ্ছাস্বাতন্ত্ের দিকে পণ্ডিতগণের মনোষোগ 
আকুই হওয়া এই বিষয়ে অনেক তর্কবিতরক হইয়া গিয়াছে ; এখনও চলিতেছে । 

কিন্তু এ সমস্ত এইথানে বলা অসম্ভব বলিয়৷ বেদান্তশ্যন্ত্র ও ভগবদ্গীতায় এই 
প্রশ্রের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল তাহারই বিচার এই প্রকরণে করিয়াছি । 

'কন্মপ্রবাহ অনাদি এবং কর্ম একবার সুরু হইলে কর্মচক্রের উপর 
পরমেশ্বরও হস্তক্ষেপ করেন না সত্য । তথাপি অধ্যাত্বশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত 
যে, দৃশ্যজগতৎ শুধু নামরূপ অথবা কর্মমাত্র নহে; কিন্তু এই নামরূপাত্মক 
আবরণের নীচে আধারভৃত এক আত্মরূপী স্বতন্ত্র ও অবিনাশী ব্র্মজগৎ আছে 
এবং মন্য্যের দেহান্তভতি আত্মা সেই নিত্য ও স্বতন্ত্র পরব্রদ্মেরই অংশ। এই 

'সিন্ধান্তের সহায়তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যাহ! অনিবার্য বাধ! বলিয়া! মনে হয় সেই 
বাধা হইতেও মুক্ত হইবার এক পন্থা আছে, এইরূপ আমাদের শান্ত্রকারের! 
স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বিচার করিবার পূর্বে কর্ম্মবিপাক-প্রক্রিপার 
শেষ অংশের বর্ণনা সম্পূর্ণ কর! আবশ্যক। যেপ কর্ম করিবে সেইরূপ ভোগ 
হইবে, এই নিয়ম কেবল এক ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হয় না) পরিবার, জাতি, 
রাষ্ট্র এমন-কি সমস্ত জগতের পক্ষেও ইহা উপযোগী । নিজ কর্মান্ুসারে 
ফলভোগ করিতেই হয়। এবং প্ুরিবারের মধো, জাতির মধ্যে কিংবা দেশের 
মধ্যে প্রত্যেক মন্ুষোর সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত প্রত্যেক মন্ুষ্যকে স্ব্কত 
কর্মের ফল শুধু নহে, পারিবারিক, সামাজিক কন্মের ফলও অংশতঃ ভোগ 
করিতে হয়। কিন্ত প্রচলিত ব্যবহারে প্রায় এক মন্ুষোর কর্মুসম্ঘন্ধেই বিচার 
কর হয় বলিক়্! কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়াতে কর্মবিভাগ প্রায় একটা মনুষ্যকে লক্ষ্য 
করিকাই কর। হয়। উদাহরণ যথা,__মনুষাকৃত অশুভ কর্মের কায়িক বাচিক 
ও মানসিক-__মন্ু এই তিন ভেদ করিয়া, ব্যভিচার, হিঃসা! ও চৌর্য এই তিন- 
কে কাপ্রিক; কটু, মিথা, কম করিয়া বলা ও ঞাপ বকা এই চারুটীকে 

বাচিক; এবং পরজ্রব্যাতিলাষ, অন্যের মন্দ চিস্তা এবং মিথ্যা আগ্রহ করা 
এই তিনটাকে মানসিক-_এই প্রকারে সবশুদ্ধ দশ প্রকার অশ্তভ কিংবা পাপ 
কন্মের উল্লেখ করিয়া ( মনু, ১২. ৫-৭) মভা, অনু. ১৩), দেই সব কর্দের 
ফগপও : বলিয়াছেন 1" '*তথাপি এই তেদ"চিরস্থির নহে'। কারণ এই অধ্যায়েই 
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পরে সমস্ত কর্মের _সান্বিক, বাজপসিক ও তামদিক-_এই তিন ভেদ কর 
হইয়াছে এৰং প্রাক» ভগবদ্গীতার বর্ণনান্ুসারেই এই তিন প্রকার গুণের 
কিংবা কর্থের লক্ষণও প্রদত্ত হইয়াছে (গী, ১৪. ১৯-১৫ 7 ১৮, ২৩-২৫ ) মন্ধু- 
১২- ৩১-৩৪)। কিন্তু কর্মবিপাক প্রকরণে কনম্মের ষে বিভাগ সাধারণত 
পাওয়া যার তাহা এই ছুই হইতে ও ভিন্ন; তাহাতে কর্মের সঞ্চিত, প্রারন্ধ, ও 
ক্রির্মাণ, এই তিন ভেদ করা হইয়া! থাকে । কোন মনুষ্য এই ক্ষণ পর্য্যস্ত 
যে কর্ম করিয়াছে--তাহা এই জন্মেই কর। হউক বা পুর্ব জন্মেই হউক--€স্ 
সমস্তকে তাহার “সঞ্চিত” কর্ম বলে। এই “সঞ্চিতের অপর নান “অদৃষ্ট” 
এবং মীমাংসকর্দিগের পরিভাষায়, ইহারই নাম “অপূর্ব । এই নাম হইবার 
কারণ এই বে, কর্ম কিংব। ক্রিকস। ষে সময় করা হয়, শুধু সেই সমরেই তাহ 
দৃশ্য হইয়া থাকে, এবং সেই সময় চলিয়। গেলে পরে সেই কর্ম স্বরূপত অবশিষ্ট 
না থাকাক্স তাহার সথস্ম সুতরাং অদৃশ্য অর্থাৎ অপুর্ধ্ব বিশিষ্ট পরিণামই অবশিষ্ট 
থাকিয়া যায় (বে, স্থ, শাং ভা, ৩. ২, ৩৯, ৪০)। যাহাই বলন। কেন, হন 
নির্ববিবাদ যে, “সঞ্চিত”, “অনৃষ্ট” কিংবা “অপূর্ব” শব্দের অর্থে এই ক্ষণ পধ্যস্ত যে 
যে কর্ম কর! হইপ্নাছে সেই সমস্তের পরিণামের সমষ্টি। এই সঞ্চিত কর্ম সমস্ত 
একেবারে তোগ করা যান্ন না। কারণ, এই সঞ্চিত কর্মের মধ্যে কিছু ভাল 
ও কিছু মন্দ অর্মাং পরম্পরবিরোধী ফলপ্রদ থাকিতে পারে। উদাহরণ 
যথা_-কোন সঞ্চিত কর্ম স্বর্খপ্রদ এবং কোনটী নরকপ্রদ হওয়া প্রযুক্ত সেই 
সমস্তের ফল একই সময়ে ভোগ করা যায় না- একটার পর একটা৷ ভোগ 
করিতে হয় । তাই “সঞ্চিতের' মধ্যে যে কর্মের ফল প্রথম আরস্ত হয়, তাহাকেহ 
প্রারব্ধ" অর্থাৎ সুরু-হওয়া “সঞ্চিত” বলে । ব্যবহারে সঞ্চিতের অর্থেই পপ্রারন্ধ, 
শব্দের অনেক প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে । স্ত ইহা ভূল। শাস্তদৃষ্টিতে 
দেখিলে, 'সঞ্চিতের” অর্থাৎ সমস্ত ভূতপুর্ব কন্মের যে সমষ্টি, তাহারই এক অবা- 
স্তর ভেপদকেই “প্রারবধ” বলিয়া উপলব্ধি হয়। প্রার্দ্র কিছু সমপ্ত সঞ্চিত নহে; 
সঞ্চিতের মধ্যে €য অংশের ফলের (কার্যের) ভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহাই 
প্রারন্ধ ; এবং সেইজন্য এই প্রারন্ধেরই আর এক নাঁম-_আরন্ধ কার্য | প্রারব্ধ 
ও সঞ্চিত ব্যতীত ক্রিয়মাণ বলিয়া কর্মের তৃতীয় আর এক ভেদ আছে। 
পক্রিয়মাণ”__ইহা রর্তমান কালবাচক ধাতুসাধিত শব্দ এবং তাহার অর্থ--প্যাহা 
এক্ষণে হইতেছে কিংবা যাহা এক্ষণে করিতেছি সেই কর্ম্ম।৮ কিন্তু এক্ষণে 
আমর! যাহ! ক্ষিছু করিতেছি তাহ সঞ্চিত কন্মের মধ্যে যে কর্মের ভোগ আর্ত 
হইয়[ছে তাহারই অর্থাৎ প্রারন্ধেরই পরিণাম ? তাই কর্মের এই তৃতীম্ব “ক্রিয়মাণ, 
ভেদ মানিবার আমি কোন কারণ দেখিতে পাই না। প্রারন্ধ কারণ এবং 
ক্রিয়মাণ তাহার ফল অর্থাৎ কার্ধয, ছুয়ের মধ্যে এই ভেদ কর! যাইতে পারে 
সত্য ; কিন্ত কর্ম্মবিপা কপ্রক্রিক্নাপ়্ এই ভোদর কোন উপযোগ হইতে পারে ন। 
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সঞ্চিতের মধ্যে প্রারন্ধ বাদ দিলে বাকী যে কর্ম থাকে তাহা দেখাইবার জন্য 
ভিন্ন শব্দের প্রয়োজন হয়। তাই, বেদীস্তহ্থত্রে প্রারনূকেই “প্রারন্ধকার্য্য” এবং 
যাহা প্রারন্ধ নহে, তাহাকে অনারন্ধ কার্ধ্য বল হইয়াছে ( বেস ৪. ১. ১৫)।. 
আমার মতে, সঞ্চিত কর্মে এই প্রকার অর্থাৎ প্রাব্কার্ধ্য ও অনারব্কার্যয 
এইরূপ দ্বিধা ভেদ করাই শাস্তদৃষ্টিতে অধিক যুক্তিসঙ্গত । তাই, “ক্রিয়মাণকে 
ধাতুসাধিত বর্তমানকালবাচক মনে না৷ করিরা “বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানৰদ্বা” 
এই পাণিনিস্ত্র অনুসারে ( পা. ৩. ৩. ১৩১) ভবিষ্যৎকালবাচক মনে করিলে 
তাহার অর্থ “যাহা শীঘ্বই পরে ভোগ করিতে হইবে” এইরূপ করিতে পার! 
ফার়; এবং তখন এক্রিয়মাণ” এরই অর্থ “অনার কার্য” এইরূপ হইবে? 
পপ্রারন্ধ ও 'ক্রিয়মাণ” এই ছুই শব্দ অনুক্রমে বেদীস্তস্থত্রের “আরব্ষকা্য” ও 
“অনারন্ধকার্য্য” এই ছুই শব্দের সহিত সমানার্থক হইবে । : কিন্তু “ক্রিয়মাণ” এর 
সেরূপ অর্থ অধুনা কেহ করেনা; ক্রিরমাণ অর্থে চলিতেছে যে কর্ণ 

এইরূপ অর্থই করা হয়। কিন্ত এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে প্রারব্ধের ফলকেই 
ক্রিয়মাণ বলিতে হয় এবং যে কর্ম অনারনৃকার্্য তাহা বুঝাইবার জন্য 
সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও ক্রিয়মাণ এই তিন শব্দের মধ্যে কোন শব্বই পর্য্যাপ্ত হয় না, 
এই একটা বড় রকমের আপত্তি উখিত হয়। ইহা ছাড়া, ক্রিয়মাণশকের 

* রুঁঢ়ার্থ ছাড়াও ভাল নহে । তাই কর্ম্মবিপাক প্রক্রিক্বায় সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও 
ক্রিযননাণ কন্মের এই লৌকিক ভেদ্দ স্বীকার না করিফা, প্রারন্ধকার্য্য ও 
অনারব্ধকার্ধয এই ছুই বর্ণে আমি উহাদ্িগকে বিভক্ত করিয়াছি এবং তাহাই 
শান্সবৃষ্টিতেও সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। “ভোগ করা” এই ক্রিক্কার, ভুক্ত 
(অতীত ), ভোগ করা এক্ষণে আরম্ভ হইয়াছে । বর্তমান) এবং পরে ভোগ 
করিতে হইবে ( ভবিষ্যৎ ), এইরূপ কালকৃত তিন ভেদ হয়। কিন্তু কর্মবিপাক- 
প্রক্রিয়াতে এইরূপ কর্মের ভিন প্রকার ভেদ হইতে পারে না। কারণ, সঞ্চিতের 
মধ্যে ষে কর্ম প্রারন্ধ হইয়/ ভোগ করা যায়, তাহার ফল পুনর্বার সঞ্চিতের 
মধ্যে গিয়াই মিলিত হয়। তাই কর্মভোগের বিচার করিবার সময় -সঞ্চিতের 
(১) ভোগ আরম্ত হইলে প্রারন্ধ এবং (২) আরম্ভ না হইলে অনারন্ধ_এই ছুই 
ভেদ হইতে পারে ) ইহার অধিক বর্ণে “সঞ্চিত”কে বিভক্ত করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই। এইরূপ সমস্ত কর্মফলের দ্বিধা বর্গীকরণ করিবার পর, তাহার 
উপভোগ সম্বন্ধে কর্মবিপাকপ্রক্রিয়। এই বলে যে, সঞ্চিত সমস্তই ভোগ্য। 
তন্মধ্যে যে কর্ম্মফলের তোগ আরম্ভ হইয়া! এই দেহ কিংবা জন্ফু প্রাপ্ত হওষা 

বায়, অর্থাৎ সঞ্চিতের মধ্যে ষে কর্ম প্রার্ধ হইয়াছে তাহার ভোগ ব্যতীত 
অবাাহতি নাই-_প্প্রারবকন্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়” । হাত হইতে বাণ একবার 
মুক্ত হইলে তাহা যেমন আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, শেষ পর্য্যন্ত তাহা চলিয়াই 
যায় ১ কিংবা কুম্তকাঁরের চাকা একবার গতিপ্রাপ্ত হইলে তাহ! যেরূপ উক্ত 
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গতির শেব হওয়! পর্ধান্ত ঘুরিতেই থাকে, প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহার ফলভোগ আরম্ত 
হইয়াছে সেই কর্ম্েরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা । যাহ! সুরু হইয়াছে তাহার 
শেষ হওয়াই চাই ; নচেৎ তাহা। হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু অনারন্ধকার্য্য- 
কর্মের বিষয় সে বিধি নহে--এই সমস্ত কর্্মকে জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ 
নাশ কর! যাইতে পারে। প্রারব্কার্ধ্য ও অনারব্ধকার্যে এই যে গুরুতর 
ভেদ আছে সেই কারণে জ্ঞানীপুকুষকে জ্ঞানলাভের পরেও স্বাভাবিকভাবে 
মৃত্যু আস! পধ্যন্ত অর্থাৎ দেহের জন্মাবধি প্রারন্ধ কর্ম শেষ হওয়। পর্য্যস্ত,_- 
শীস্তভাবে অপেক্ষা! করিয়া থাকিতে হয় । সেইরূপ ন। করিয়া হঠাৎ দেহত্যাপ 
করিলে- জ্ঞানের দ্বারা তাহার অনারবধকর্মের ক্ষয় হইলেও-_দেহারম্তক 
প্রারন্ধকর্ম্দের ভোগ অপূর্ণ থাকে এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য পুনর্বার 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং তাহার মোক্ষও দূরে পড়িয়া যায়। বেদান্ত ও সাংখ্য 
এই ছুই শাস্ত্রেই এইরূপ নিদ্ধারিত হইয়াছে (বে, স্. ৪ ১- ১৩-১৫ 7 সা. 
কা. ৬৭)। ইহা ব্যতীত হঠাৎ আত্মহত্যা করা এক নৃতন কর্ম হইবে 
এবং তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য নব জন্ম গ্রহণ কর! পুনরায় আবশ্যক 
হইবে। ইহা! হইতে স্পই উপপব্ধি হর যে, কর্মশাস্ত্রদৃর্টিতেও আত্মহত্যা করা 
নির্বদ্ধিতা। 

কর্্রফলভোগণৃষ্টিতে কর্মের কি কি ভেদ তাহা বলা হইল। এক্ষণে, 
কর্মের বন্ধন হইতে কিন্ধপে অর্থাৎ কোন্ যুক্তিতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার 
বিচার করিব । প্রথম যুক্তি কর্ধবাদীদিগেরই । অনারবৃকার্ধ্য অর্থে পরে ভোগার্থ 
সঞ্চিত কন্ম, তাহা! উপরে বলিয়াছি-_তাহা এ জন্মেই ভোগ করিতে হউক 
কিংবা অন্য জন্মেই ভোগ হউক । কিন্তু এই অর্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া 
কোন কোন মীমাংসক কন্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়। আপনার মতে মোহ্*- 
লাভের এক সহজ উপায় বাহির করিগ়্াছেন। তৃতীয় প্রকরণে কথিত অনুসারে 
মীমাংসকৃষ্টিতে সমস্ত কর্মের নিতা, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই চারি 
ভেদ হয়। তন্মধ্যে সন্ধ্যাদি নিত্াকর্ম না করিলে পাপ হয় এবং নৈমিত্তিক 
কর্ম নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করিতে হইবে । তাই, এই ছুই কর্ম করিতেই 
হইবে, এইক্সপ মীমাংসকের! বলেন। বাকী রহিল কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম । 
তন্মধ্যে নিষিদ্ধ কর্খী করিলে পাপ হয় বলিয়া করিতে নাই? এবং কাম্য কর্ম 
করিলে তাহার ফলভোগ করিব'র জন্য পুনর্ধার জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়। 
তাহাও করিতে নাই।. এই প্রকার বিভিন্ন কর্মের পরিণামের তারতম্য 
বিচার করিয়া মনুষ্য কোন কর্ম ছাড়িয়। দিলে এবং কোন কর্ম যথাশাস্ত 
করিতে থাকিলে দে আপনাপনিই মুক্র'হইবে। কারণ, এই জন্মের ভোগের 
দ্বারাই প্রারব্ধকন্মেরে অবদান হম) এবং এই জন্মে সমস্ত নিত্যনৈনিত্তিক ' 
কন্ম সাধন করিলে ও নিষিদ্ধ কর পরিহার করিলে নরকগতি ঘটে না, এবং 
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কাম্য কর্্ম ত্যাগ করিলে ্বর্গাদি সুখভোগেরও আবশ্যকত। থাকে ন!। ইহলোক, 
নরক ও স্বর্গ এই তিন গতি হইতে এইক্সপে অব্যাহতি পাইলে মোক্ষ বাতীত 
আত্মার আর কোন গতি থাকে না। এই মতবাদকে “বর্শমুক্তি, কিংব! 
“নৈক্ষর্্া সিদ্ধি” বলে। কর্ম করিলেও যাহ! ন। করার সমান হস, অর্থাৎ বখন 
কর্দ্দের পাপপুণ্যের বন্ধন কর্তার হয় ন1, সেই অবস্থাকে “নৈষ্ষন্ম্য” বলে। কিন্তু 
মীমাংসকর্দিগের উপরিউক্ত মুক্তিতে এই নৈষ্ন্ম্য পূর্ণরূপে সাধিত হয় না, ইহ! 
বেদান্তশাস্ত্র স্থির করিয়াছেন ( বেহু" শাং ভা. ৪. ৩. ১৪ )3 এবং গীতাতেও এই 
অভিপ্রায়েই “কর্ম না করিলে নৈক্ষম্ম্য হয় না, এবং কন্মন ছাড়িলে সিদ্ধিও হয় 
ন।”__-উক্ত হইয়াছে (গা ৩.৪) । ধন্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, গোড়ায় সমস্ত 
নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করাই ছুঃসাধা; এবং কোন নিষিদ্ধ কর্ম করিলে শুধু 
নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিন্তের দ্বারা তাহার সমস্ত দোষ খণ্ডিষ্ত হয় না। তথাপি উক্ত 
বিষন্ন সম্ভব বলিয়। মানিলেও প্রারন্ধকন্মী ভোগের দ্বারা এবং এজন্মে কর্তব্য 
কর্ম উপরি-উক্ত অনুসারে করিলে কিংবা না! করিলে সমস্ত সঞ্চিত কম্মের 
সমষ্টি শেষ হয়, মীমাংলকদিগের এই কথা আদৌ ঠিক মনে হয় না। কারণ, ছুই 
সঞ্চিত” কর্মের ফল পরম্পরবিরোধী- উদাহরণ যথা, একের ফল স্বগস্থখ 
এবং অন্যটির ফল নরকষাঁতনা হইলে, তাহ একই কালে ও একই স্থলে ভোগ 

» করা অসম্ভব হওয়ায়, কেবল এই জন্মে প্রারন্ধকম্যের দ্বারা এবং এই জন্মে 
কর্তব্য কম্মের দ্বার সমস্ত সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ সম্পূণ হইতে পারে না। 
মহাভারতের পরাশরগীতায় আছে-_ 

কদাচিৎ স্ুকৃতং তাত কুটস্থমিব তিষ্ঠতি । 
মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্ ছুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ॥ 

£কখন কখন মন্গষোর সাংসারিক ছুঃখ হইত্বে মুক্তিলাভ করা পর্যাস্ত তাহার 
পূর্ববকৃত পুণ্য (উহা! নিজের ফল দিবার পথ দেখিয়া ) চুপ করিয়া বসিয়া! থাকে 
(মভ।. শা, ২৯০. ১৭); এবং এই নীতিম্ত্রই সঞ্চিত পাপকর্ম্ের সন্বন্ধেও 
প্রধুক্ত হইতে পারে । সঞ্চিতকর্খ্মভোগ এইরূপে একই জন্মে শেষ না হইয়া 
এই সঞ্চিত' কর্মের মধ্যে অনারব্কাধ্যরূপ এক অংশ সর্বদা অবশিষ্টই 
থাকে ; এবং এই জন্মের সমস্ত কর্ম উপরি-উক যুক্তিতে সাধন করিলেও 
অবশিষ্ট অনারব্ধকার্য্যের সঞ্চিত ভোগ করিবার জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করি- 
তেই হয়। তাই, মীমাংসকদ্িগের উপরি-উক্ত সহজ মোক্ষ-উপায়টি মিথ ও 
্রাস্তিমূলক, এইরূপ বেদান্তের সিদ্ধান্ত। কোন উপনিষদেই কর্ম্মবন্ধন হইতে 
মুক্রিলাভে় এই পথের কথ! বল! হয় :নাই। কেধল তর্কের জোরে ইহাকে 
খাড়া করা হইয়াছে ; ত্র তর্কও শেষ পর্য্স্ত টিকে না। সারকথা, কর্মের 
দ্বারা কন্খ হইতে মুক্ত হইবার আশ! অন্ধের অঞ্ধজকে পথ দেখাইয়৷। পার 
করাইবার আশার ন্যায় ব্যর্থ। ভাল, মীমাংসকদিগের এই যুক্তি স্বীকার 
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না করিয়া, মাগ্রহের সহিত সমস্ত কর্ম ছাড়িয়া নিরুদ্যোগী হইয়৷ বসিয়া! থাকিলে 
কর্ধেব বন্ধন ঘুচিবে এইপ্দপ যদি বলো, তবে তাহা ও হইতে পারে না । কারণ, 
অনারন্ধকম্মধের ফলভোগ তখনও অবশিষ্ট থাকে শুধু নহে, কন্মত্যাগের আগ্রহ 
ও চুপ করিয়া বর্সিয়। থাকা__-এই ছুই-ই তামপসিক কর্ম হইয়া যাস; এবং এই 
তামসিক কর্মের ফল তোগ করিবার জন্য পুনর্ধার জন্ম প্রহণ করিতেই হয় 
(গী. ১৮. ৭ ও ৮ দেখ )। তাছাড়া, যতদিন দেহ থাকে সেই পর্যন্ত শ্বাসোচ্ছণদ 
কিংব। শোওয়া, বস! ইত্যাদি কন্ম চজিতে থাকায় সমস্ত কন ছাড়িয়া দিবার' 
আগ্রহও ব্যর্থই হরু-_-এই জগতে কেহ ক্ষণকালের জন্যও কর্ম ছাড়িতে পারে 
না, গীতার অনেক স্থলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( গী., ৩, ৫3 ১৮, ১১ দেখ )। 

কর্ম ভালোই হউক ব। মন্দই হউক, তাহার ফলভোগের জন্য কোন-না-কোন 
জন্ম গ্রহণ করিয়া মনুধ্যুকে সর্ববাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে ; কর্ম অনাদি, তাহার 
অবিস্ছিন্ন ধারাবাহিক ব্যাপারে পরমেশ্বরও হস্তক্ষেপ করেন না; সমস্ত কর্ম 
ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব ; এবং মীমাংসকের কথ! অনুসারে কোন কর্ম করিলে 
এবং কেনি কণ্ধ ছাড়িয়। দিলেও কর্সবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না" ইত্যাদি 
বিষয় সিদ্ধ হইলে পর, কন্খাত্বক নামরূপের নশ্বর চক্র হইতে মুক্ত হইয়া! 
তাহার মুলে স্থিত অমৃত ও অবিনাশী তন্বে নিলিত হইবার জন্য মন্ুষোর 
যে ম্বাভাবিক ইচ্ছা হয়, তাহা তৃপ্ত করিবার কোন্, পথ, এই প্রথম প্রশ্নটা: 
পুনর্ধার উপস্থিত হয়্। বেদে ও স্থতিগ্রন্থননূহে ষাগযজ্ঞাদি পারলৌকিক 
কল্যাণের বন্বিধু সাধন বর্ণিত হইয়াছে) কিন্তু নোক্ষশাস্ত্রৃষ্টিতে সে সমস্ত 
নিষ্ শ্রেণীর সাধন। কারণ যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্দের দ্বার! স্বর্গ প্রাপ্তি হইলেও 
পুণ্যকর্ম্ের ফল শেষ হইলে, দীর্ঘকালেই হউক না কেন-_কখন-না-কখন 
নীচের কর্মভূমিতে পুনর্বার ফিরিয়' আসিতেই হয় ( মভ!, বন. ২৫৯, ২৬০ 3 
গী, ৮. ২৫ ৩৯৯, ২০)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ষে, কর্মের ফ্কাইচী হইতে 

সম্পূর্ণ মুক হই! অমৃততব্কে মিশিয়া যাইবার এবং জন্মমরণের ঝঞ্তাট চিরকালের, 
জন্য পরিহার করিবার পক্ষে ইহা প্রকৃত মার্গ নহে; এই ঝঞ্চাট দূর করি" 
বার অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির অধ্যাত্মশান্ত্রানুসারে জ্ঞানই একমাত্র পন্থা । 'জ্ঞান” 
অর্থে ব্যবহার-জ্ঞান বা নামরূপাত্মক সৃষ্টিশাস্ত্রের জ্ঞান নহে; এস্থলে ক্রদ্দাত্মৈক্য- 
জ্ঞানই উহার অর্থ। ইহাকে “বিদ্যা”ও বলে) এবং শকর্মণা। বধ্যতে জন্তুঃ 
বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে”-_মন্থষ্য কর্মের দ্বারাই বদ্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বারা মুক্ত, 
হয়---এই প্রকরণের আরুস্তে এই ষে বচন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে প্বিদ্যা” 
শব্দের অর্থ “জ্ঞান”ই বিবক্ষিত হইয়াছে । তগবদৃগীতাতে-- 

জ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন। 
“জ্ঞাননূপ অগ্নির দ্বারা সমস্ত কর্ম ভণ্ম হয়” (গী. ৪. ৩৭), ইহা! ভগবাণ্ 
অজ্ঞুনকে বলিয়াছেন ) মহাভারতেরও ছুই স্থলে উক্ত হইয়াছে যে,_- 
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বীজান্যগ্নপদগ্ধানি ন রোহস্তি যথ পুনঃ । 
জ্ঞানদগৈস্তথা ক্রেশৈর্নাত্বা সম্পদ্যতে পুনঃ ॥ 

ক্দপ্ধ বীজ যেরূপ গজায় ন! সেইন্ধপ জ্ঞানের দ্বারা (কর্মের) ক্লেশ দগ্ধ হইলে 
তাহা আত্মাকে পুনঃ প্রাপ্ত হয় না” (মভা. বন. ৯৯৯, ১০৬, ১০৭) শা. ২১১, 

১৭)। উপনিষরেও এইরূপ জ্ঞানের মাহাত্মা প্রতিপাদন করিখার অনেক বচন 
আছে _“ঘ এবং বেদাহং ব্রন্ধাম্মীতি স ই্দং সর্বং ভবতি” (বু. ১.৪. ১০ )১-- 
আমিই ব্রঙ্দ এইরূপ যে জানে সেই অমৃত বর্গ হয়; ফেমন পল্মপন্রে জল 
লাগিরা থাকে না সেইরূপ যাহার ব্রহ্গজ্ঞান হুইক্নাছে তাহাকে কনম্ম দূষিত 
করিতে পারে না (ছাঁং, ৪, ১৪, ৩)১ ব্রহ্গজ্ঞানী ব্রহ্গকে লাভ করে 
€ তৈ.২১)১ যে সমন্তই আজ্মমর় জানির্াছে তাহাকে পাপ ম্পর্শ করেন৷ 
(বৃ. ৪. ৪. ২৩); পজ্ঞাত্ব। দেবং মুচ্যতে সর্বপাঁটৈঃ” (ব্বে ৫, ১৩) ৬. ১৩) 
পরমেখরের জ্ঞান হইলে পর মস্ত পাশ হইতে মুক্ত হর) “ক্ষীয়ন্তে চাস্য কন্দাণি 
তন্সিন্ুষ্টে পরাবরে” (মু. ২. ২৮) -পরব্রঙ্গের জ্ঞান হইলে পর তাহার 
সমস্ত কর্থের ক্ষয় হর; বিদ্যয়ামৃতমশ্বু তে” (ঈশা, ১১, মৈত্র্য, ৭. ৯) বিদ্যার 
দ্বার। অনৃত লাভ হও "্ভনেব বিনিহাহাতষ্ হামেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নার়” 
€ শে, ৩. ৮) পরমেশ্বরকে জানিলে অমর হয়, ইহ! ব্যতীত মোক্ষলাভের অন্য 

*পন্থ। নাই। এবং শান্তবদৃষ্টিতে বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। কারণ, 
দৃশ্য জগতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত কর্মময় হইলেও তাহা! এই জগতের 
আধারভৃত পরব্রক্দেরই লীল। হওয়। প্রধুক্ত কোন কর্মই পরব্রহ্ধকে যে বন্ধন 
করিতে পারে না তাহা স্ম্পষ্ট_অর্থাৎ সমস্ত কর্ম করিলেও পরব্রহ্ম অলিপ্তই 
থাকেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রামসারে এই জগতের সমস্ত পদার্থ কম্ম (মায়া) এবং 

ব্র্ধ এই ছুই বর্গে বিভক্ত, ইহা এই প্রকরণের আরন্তেই বল! হইয়াছে । তাই 
স্গছই বুঝা যাইতেছে যে, এই ছুই বর্গের মধ্যে কোন এক বর্গ হইতে অর্থাৎ 
কর্ম হইতে মুক্ত হইতেঞ্ইচ্ছা,কৰিলে দ্বিতীয় বর্গের মধ্ো অর্থাৎ বন্গন্বরূপে প্রবেশ 
করিতে হইৰে। এই এক মার্শই তাহার নিকট উন্মুক্ত । কারণ, সমস্ত 'বিবয়ের 
কেবল ছুই বর্গ,হওয়ার কণ্মম হইতে মুক্ত হওয়া ব্যতীত ক্রন্বস্বরূপের অন্য কিছুই' 
অবশিষ্ট থাকে না। কিন্ত ব্রন্মস্বরূপের এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে ব্রহ্গস্বরূপ 
কি, আগে তাহা ঠিক জান! আবশ্যক) নচেৎ এক করিতে গিয়া আর.এক 
হইয়া সমস্তই ব্যর্থ হইবে! প্বিনায়কং প্রকুর্বাণে! রচয়ামাস বানরম্*-_ অর্থাৎ 
“গ্রণেশ করিতে বানর” হইবে! এইজন্য, অধ্যাত্ম*ৎস্ত্রের যুক্তিবাদেও প্রাপ্ত 
হওয়া যায় যে, ব্রঙ্গত্বরূপের অর্থাৎ ব্রন্ধাত্মৈক্যের ও ব্রহ্মের অলিপ্ততার জ্ঞান 

, পাইয়া! তাহাই বিশেষরূপে মরণ পর্ধ্যস্ত ?ঁঢ় করিয়া ধরিয়া রাখাই কন্মপাশ হইতে 
' যুক্ত হইবার প্রকৃত সাধন। “কর্মে আমার কোনই আসক্তি নাই ; তাই কর্ম 
* আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না-_এবং এই তব যে জানিয়াছে সে কর্মপাঁশ হইতে 
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মুক্ত হয়” এইরূপ ভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন ( গী. ৪. ১৪7 ১৩, ২৩) 
তাহার তাৎপর্যাও এই । এই স্থানে “জ্ঞান” অর্থে শুধু শার্ষিক জ্ঞান কিংব! শুধু 
্ানসিক ক্রির। নহে; কিন্তু বেদান্তস্ৃত্রের শাঙ্করভাষ্যের আরম্তেই কথিত-অন্থসারে 
“ান” অর্থে “মানসিক জ্ঞান প্রথমে হইলে পর এবং ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিলে 
পর ব্রহ্গীভূত হইবার অবস্থা! বা ব্রাঙ্গা স্থিতি”-_-এই অর্থই সকল সময়ে ও সকল 
স্কানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহ! বিশ্বৃত হইবে না। পৃর্ধপ্রকরণের শেষে জ্ঞান- 
সম্বন্ধে অধ্যাম্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তই দেওয়া হইয়াছে ; মহাভারতে ও “জ্ঞানেন 
কুরুতে ষন্্ং যত্রেন প্রাপ্যতে মহৎ»__জ্ঞান অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ারূপ জ্ঞান হইলে 
পর মনুুষা যত্বু করে এবং এই যত্বের দ্বারাই মহত্তত্ব (পরমেশ্বর) প্রাপ্ত হয়-_এইরূপ 

জনক সুলভাকে বলিপ়াছেন ( শাং, ৩২০, ৩০ )। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কোন্ পথ 
দিয়া কোথায় যাইতে হইবে-_-ইহা অপেক্ষা অধ্যাত্বশাস্ব কথনই বেশী বলিতে 
পারে না। শাস্ত্রের দ্বারা এই বিষয় ব্যক্ত হইলে পর, শাস্ত্রোক্ত মার্ণে কোন 
কণ্টক বা বাধা থাকিলে তাহা অপদারিত করিয়া পথ পরিফ্ষার করা এবং সেই 
পথে চলিতে চলিতে শেষে ধ্োয় বস্তুকে লাভ করা-_-এই সমস্ত কার্ষ্য প্রত্যেককে 

নিজের চেষ্টায় করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রযত্ব'ও পাতঞ্জল যোগ, অধ্যাত্ম- 
বিচার, ভক্তি, কর্দ্মফলত্যাগ ইত্যার্দি অনেক প্রকারে করা যাইতে পারে (গী- 
১২, ৮-১২), এবং সেই জন্য, অনেক স্ময় মনুষ্য গোলযোগে পড়িয়া! যাক়। 
তাই গীতাক়্ প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মুখ্যমার্গ বলিরা তৎসিদ্ধির জন্য ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে যম-নিয়ম আসন: প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ অঙ্গভৃত 
সাধনাদ্িরও বর্ণনা কর! হইয়াছে ; এবং পরে সপ্তম অধ্যায় হইতে, কর্মযোগ 
আচরণ করিয়্াই অধ্যাত্মবিচারের দ্বারা কিংবা তাহা অপেক্ষ। সহজ উপায় 
ভক্তিমার্গে এই পরমেশ্বরের জ্ঞান কিব্ধূপে উৎপন্ন হয় তাহা উক্ত 'হইয়াছে 
€(গী. ১৮, ৫৬)। 

কম্মবন্ধন হইতে মুক্তিল্ণভের উপায় কন্্ত্যাগ নহে ঃঘ্ব্হ্গাট্তক্যজ্ঞানের দ্বার! 
বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ রাখিয়া! পরমেশ্বরের ন্যায় কার্য করিতে থাকিলেই শেষে 
মোক্ষপলাভ হয়) কন্মত্যাগ করা ভ্রম; কারণ কন্দম হইতে কেহই অব্যাহতি 
পায় ন। ১ ইত্যাদি বিষন্ন এক্ষণে নার্ববাদ নিদ্ধারিত হইলেও এই প্রথমকার 
প্রশ্নটি আবারও উপস্থিত হয় যে, এই মার্গে সিদ্ধ হইবার জন্য জ্ঞানলাভের ষে 
চেষ্ট। আবশ্যক €সই চেষ্টা কি মন্ুষোর সাধ্যায়ত্ত ? কিংবা নামব্ূপ কম্মাআক 
প্রকৃতি বে দিকে টানিবে সেই দিকেই যাইতে হইবে? ভগবান গীতাতে বলি- 
য্াছেন যে, “প্রককৃতিং ষাঞ্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি” ( গী, ৩. ৩৩)-- 
নিগ্রহ কি করিবে? প্রাণিমাত্রই আপন আপন প্রকৃতির পথেই চলিয়া থাকে ; 
“মখোবৰ বাবনারন্তে প্রকতন্বাং নিঝোক্ষযতি”- তোমার প্রতি হ্তা নিরর্থক ? তুমি 
বেদিকে যাইতে চাহিবে না, সেদিকে প্রক্কতি তোমাকে টানিবে ( গী, ১৮, ৫৯3 
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২, ৬০) বল্লি়াছেন; আবার মন্নুও_-পবলবান্ ইস্ত্িকগ্রামো বিহ্বাংসমপি 
কর্ষতি* (মনু, ২. ২১৫)- বিদ্বান্কেও ইন্দ্রিয়গণ আকর্ষণ করে--এইরূপ 
বপিক়াছেন। কর্মবিপাকপ্রক্রিয়ার সিদ্ধান্তও তাহাই । কারণ, মনুষ্যের 
মনের সমস্ত প্রেরণ৷ পুর্বকর্মবশতই উৎপন্ন হয় এইবনপ নানিলে, এক কর্ম 
হইতে অনা কর্মে, এইরূপে সর্বদাই তাহাকে ভবচক্রের মধ্যে থাকিতে হয়, 
এইরূপ অনুমান না করিলে চলে না । অধিক কি, কন্দ্ব হইতে মুক্ত হইবার 
প্রেরণ। ও কত্ত ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ এইরূপ বলিলে'ও চলে। এবং ইহ যদি 
সত্য-হয় তবে জ্ঞানলাভার্থ কেহহ স্বতন্ত্র নহে এইরূপ আপত্তি আসে । অধ্যাত্মশাস্ত্ 
এহ প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে, নামরূপাত্মক সমস্ত দৃশ্যসজগতের আধারভূত ষে 
তত্ব তাহাই মন্ুষ্ের দেহের মধ্যেও আত্মরূপে ক্রীড়া করে বলিয়া মন্ষ্যের 
কার্যের যে বিচার করিতে হইবে তাহা দেহ ও আত্মা এই ছুই দিক হইতেই 
করা আবশ্যক । তন্মধ্যে, আত্মস্ব পরপী ব্রহ্ম মূলে একমাত্র.অদ্বিতীয় হওয়৷ প্রযুক্ত 
কখনই পরতন্র হইতে পারেন না। কারণ, এক অপরের অধীনে আসিতে 
হহুলে এক ও অন্য এই ভেদ নিয়ত স্থায়ী হওয়৷ চাই। প্রকৃতপক্ষে নামরূপাত্বক 
কম্মই সেহ অন্য পদার্থ। কিন্ত এই কর্ম অনিত্য ও মুলে পরব্রহ্মেরই লীলা হও- 
যাক, পরব্রন্মের এক অংশের উপর তাহার আবরণ থাকিলেও তাহা পরব্রহ্ধকে 

, কখনহ দান কব্রিতে পারে না, হহা নির্বিবাদ। তাছাড়া, ষে আত্মা কম্মজগতের 
বাপারাদির একীকরণ করিকা জগত্জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহার কম্মজগৎ হইতে 
ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মজগতেরই হওয়া চাই ইহা পৃর্বেই উক্ত হইয়াছে । তাই পরব্রহ্ম 
ও তাহার অংশ শারার আত্ম! এই ডই-ই মূলে স্বতন্ত্র অর্থাৎ কন্মাত্মক প্রক্কৃতি- 
সত্তার বাহিব্রের বস্ত, এপ নিষ্পন্ন হয় । তন্মধ্যে পরমাত্মা অনন্ত, সর্বব্যাপী, 
নিতা, শুদ্ধ ও মুক্ত, হহার বাহিরে পরমাত্ম! সুম্বন্থীয় জ্ঞান মনুয্যের বুদ্ধিতে উৎপন্ন 
হইতে পারে না। কিন্তু এই পরমাত্মারহই অংশ জীবাত্মা মুলে শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, 
নিপুণ ও অকর্তী। হইলেও দেহ ও বুক্ধিআদি ইন্দ্রিরগণের গণ্ডীর মধ্যে আটকাহয়া 
পড়ায় তাহা মনুষ্যের মনে যে স্কুরণ উৎপন্ন করে তাহার প্রত্যক্ষ অস্থভবরূপী 
জ্ঞান আমাদের হইতে পারে। মুক্ত বাম্পের মধ্যে কোন বল না থাকিলেও 
তাহা কোন ভাগ্ডের ভিতর আবদ্ধ হইলে পরে তাহার উপর যেঞ্প সেহ চাপ 
পড়ে, দেই নিয়মেহ অনাদি-পুর্বব-কর্মার্জিত জড় দেহ ও ইন্দ্িয়াদির দ্বারা পরমা- 
আ্বারই অংশভূত জীব (গী. ১৫, ৭) আবদ্ধ হইয়া! পড়িলে এই গণ্ডী হইছে 
তাহাকে মুক্তি দিবার মতো অর্থাৎ মোক্ষান্কুল কর্ম করিবার প্রবৃত্তি দেহেন্তি- 
যূদিগের হু ) এবং ইহাকেই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে "আত্মার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি, বলে। 
“ব্যবহার দৃষ্টিতে” বপিবার কারণ এই 'যে, শুদ্ধ যুক্তাবস্থায় কিংবা “তাৰ্িক 
দৃষ্টিতে” আত্মা! ইচ্ছারহিত ও অকর্তা,: সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই (গী, ১৩. 
২৯) বেনু, শাংভা, ২, ৩, ৪*)। কিন্তু এই প্রক্কতি আপুনা হইতে মোক্ষান্থ- 

তত 
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পল কর্্প করে, সাংখোর ন্যায় বেদান্ত এইরূপ বলে না। কারণ তাহা মানিলেও 
জড়প্রকৃত্তি অন্ধভাবে অজ্ঞানীদিগকেও মুক্ত করিতে পারে এইরূপ বলিতে 
হস্ব। এবং মুলে যে আস্ম। অকর্তা সে স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ নিমিত্ত ব্যতীত আপ" 
লার স্বাভাবিকগুণেই কর্প্রবর্তক হয়, ইহাও বলিতে পারা যায় না। তাই, 
সত্ব মূলে অকর্তী হইলেও বন্ধনের নিমিত্ত সে এইটুকুর জন্য চক্ষুগোচর 
ও করন্মপ্রবর্তক হুইয়। পড়ে, এবং যে নিমিত্তেই হউক একবার এইপ্প আগন্ঠক 
প্রবর্তকত৷ তাহাতে আদিলে, তাহা কর্মের নিয্»ম হইতে ভিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়া 
পড়ে, বেদান্তশান্ত্রে আত্মস্বাতন্ত্রোর উক্ত সিদ্ধান্ত এইপ্রকারে বিবৃত হইয়া! থাকে । 
"্বতন্ত্র অর্থে নিনিমিত্তক নহে এবং আত্মা আপনার মূল শুদ্ধাবস্থায় কর্থাও হয় 
না। কিন্তু বারতার এই লম্বা! চৌড়া কর্্কথা বলিতে ন। বসিয়া, ইহাকেই সংক্ষেপে 
আত্মার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি কিংব। প্রেরণা এইরূপ বলিবার রীতি হইয়াছে। আত্মা 
বন্ধনের উপাধিতে বদ্ধ হওয়ায়, তন্বার। ইন্দ্রিক্গৃহীত ব্বতন্ত্র প্রেরণা এবং বাহ্- 
জগতের পদার্থ-সমূহের সংযোগে ইন্ত্রিয়ে উৎপন্ন প্রেরণা এই ছুই একেবারে 
ভিন্ন । “খাও, পিক়ে। মজা! লুটো+--ইহা ইন্দ্রিয়ের প্রেরণা ; এবং আম্মার প্রেরণা 
মোক্ষান্থকুল কর্ম করিবার জন্য হয়। প্রথম প্রেরণাটি শুধু বাহ্ অর্থাৎ কর্ম 
জগতের ; দ্বিতীয় প্রেরণা আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মজগতের ;) এবং এই ছই প্রেরণা 
প্রায় পরস্পরবিরোধী হওয়ায় তাহাদের ঝগড়াতেই মনুষ্যের সমস্ত জীবন কাটিয়া! 
ষায়। ইহাদের ঝগড়ার সময় বখন মনে সন্দেহ হক্স তখন কম্মজগতের 
প্ররণাকে স্বীকার না করিয়! (ভাগ ১১. ১০৪), যর্দি মনুষ্য শুদ্ধ আত্মার, 
স্বতন্ত্র প্রেরণা অনুসারে কাজ করে_ এবং ইহাকেই প্রকৃত আত্মজ্ঞান কিংবা 
এ আত্মনিষ্ঠা বলে-_তবে তাহার সমস্ত আচরণ স্বভাবতই মোক্ষান্কুলই 
হইবে) এবং শেষে 

বিশুদ্ধধর্মা শুদ্ধেন বুদ্ধেন চ স বুদ্ধিমান্। 
বিমললাত্ম! চ ভবতি সমেত্য বিমলাত্মন! । 
স্বতন্ত্রশ্চ স্বতন্ত্রেণ ্তনত্ববাপ্র,তে ॥ 

"মূলে ন্বতন্ত্র শীরীর আত্মা, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নির্শল ও স্বতন্ত্র পরমাত্মাতে মিলিত 
কয় (মনা, শাংং. ৩০৮ ২৭৩০ )। জ্ঞানের ম্বার। মোক্ষলাভ হয় এইরূপ 
ফাঁকা উপরে বল। হইয়াছে তাহার অর্থই এই | কিন্তু উপ্টাপক্ষে, জড় ইস্্রিয়গণের 
প্রাকৃত ধর্মের অর্থাৎ কর্মজগতের প্রেরণার প্রাবল্য হইলে মনুষ্য অধোগতি 
প্রাপ্ত হয়। বন্ধ শারীর আম্মার ইন্জ্রিরদিগকে মোক্ষান্কুল কর্ম করাইতে 
এবং ব্হ্ধাত্মৈক্য জানের দ্বার! মোক্ষলাভের এই ফে স্বতন্ত্র শক্তি তাহ! মনে করি- 
যাই ভগবান-__ 

: উদ্ধরেদ ্মনাইহস্মানং নাত্মাননবসাদয়েখ। 
আজব হ্যান্জনো বন্ধুরাত্যেক জিপুরাত্দ: ॥ 
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শ্মনুধা আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে; আপনি আপনাকে অবসন্গ করিকে 
না; কারণ (প্রত্যেকেই ) জাপনি আপনার বন্ধু (হিতকারী ) এবং আপনিই 
আপনার শক্র ( অনিষ্টকারী )* (গী. ৬. ৫), এইরূপ আত্মস্বাতন্ত্ের অর্থাৎ 
স্বাবলশ্বনের তত্ব অজ্জুনকে উপদেশ দিক়্াছেন। এবং এই হেতুই যোগবাসিষ্টে 
দৈবের নিরাকরণ করিয়া পৌরুষের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, (যো. ২, 
সর্গ ৪-৮)। সর্বভূতে একই আত্মা, এই তক্কটি বুঝিয়! এই অনুসারে যে মনুযাঁ 
আচরণ করে তাহারই আচরণকে সদাচরণ কিংৰা মোক্ষান্ুকৃূল আচরণ বলে 9 
এবং এই প্রকার আচরণের দিকে দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি উৎপাদন করাই বন্ধ 
জীবাস্ারও স্বতন্ত্র ধর্ম হওয়ায় ছুরাচারী মন্ষ্যের অন্তঃকরণ সদাচারের পক্ষেই 
সাক্ষ্য দেয় এবং সেই হেতু নিজ কর্মের জন্য. ছুরাচারী ব্যক্তিরও পশ্চাত্তাপ 
হইয়। থাকে । আধিদৈবতবাদী পণ্ডিত ইহাকে সদসদৃবিবেক-বুদ্ধিরূপ দেবতার 
তন্ত্র স্কুরণ বলেন। কিন্তু তাত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, বুদ্ধি- 
ইন্ছি্ন জড়গ্রক্কতিরই বিকার ইওয়ায় উহা! আপনারই প্রেরণা হইতে কর্শের বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এই প্রেরণা উহা কর্দজগতের বাহিরের আত্মা 
হইতে পায়। এই প্রকার এই পাশ্চাতা পঙ্ডিতদিগের 'ইচ্ছাস্বাতস্ত্” শর্বও 
বেদান্ত-ৃষ্টিতে ঠিক নহে। কারণ ইচ্ছা মনের ধর্ম। পূর্বে অষ্টম প্রকরণে 
বর্ণিত অনুসারে বুদ্ধি ও বুদ্ধির সঙ্গে মনও কর্মাত্মক জড়প্রক্কতির অসন্বেদ্য বিকার 
হওয়া-প্রযুক্ত এই ছুই আপনা হইতে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাত করিতে 
পারে না। তাই প্ররুত স্বাতন্ত্রয মনেরও নহে কিংবা বুদ্ধিরও নহে, তাহা 
আত্মারই__এইরূপ বেদাস্তশান্ত্রে নির্ধারিত হইয়াছে । আত্মার এই শ্বাতন্থ্য 
কেহ দিতে পারেনা, কেহ কাড়িয়াও লইতে পারে না । স্বতন্ত্র পরমাত্মার 
অংশরূপ জীবাত্মা বন্ধনের উপাধিতে আটকিয়া পড়িলে সে আপনা হইতেই 
স্বতন্ত্রভাবে উপরি-উক্ত-অন্ুসারে বুদ্ধি ও মনে প্রেরণা করিয়া থাকে । অন্ত- 
করণের এই প্রেরণার প্রতি উপেক্ষা করিয়। বদি কেহ কাজ করে তাহ! 

যে ষেঁ কোণার্টে কায় বা গেলে। 
জ্যাচে ত্যানে অনহিত কেলে ॥ - 

“লে আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতে প্রস্তত' এইরূপ তুকারামবাবার 
মতো! বলিতে হয় (গা, ৪৪৪৮)! ভগবদ্গীতায় “ন রানা 
আপনাকে আপনি হনন করে না ভাহার উত্তম গড়ি লাভ হয়, এই ত্র 
উনল্নখ পরে করা হইয়াছে ( গী. ১৩, ২৮); “দাসবোধে"ও ইহার স্পষ্ট অনুবাদ 
কর! হইয়াছে (দাস. ১৭, ৭. ৭-১* দেখ )। যদিও দেখা যায় যে, মনুয্য- কর্ম 
জগতের অভেদ্য বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ, তথাপি মন্ধুষ্য শ্বভাৰ্তই মনে করে ঞে 
আমি যে কোন কর্ম স্বতন্ত্রভাবে করিতে পারি ।” অনুভবের: এই. তত্বের উপপত্তি ' 
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উপরি-উক্ত-অন্থুসারে জড়-জগং হইতে ব্রঙ্গজগৎ ভিন্ন. বলিয়া ন৷ মানিলে অন্য 
কে.নন্ধপেই সঙ্গত হয় না। তাই, ষে অধ্যান্্শান্ত্র মানে না তাহাকে এই 
বিষয়ে মচুষের নিত দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে অথব। প্রকৃতিত্বাতন্ত্রের 
প্রশ্ন বুদ্ধির অগম্য বলির! ছাড়িয়া দিতে হইবে; অন্য পন্থা নাই। প্রবৃত্তি- 
শ্বাতস্ত্রোর কিংবা ইচ্ছান্বাতস্ত্রোর এই উপপত্তি,_-জীবাত্বা ও পরমাত্মা মূলে 
একরূপ অদ্বৈতবাদ্দের এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়। দিয়াছি ( বেস, শাং ভাঃ 
২* ৩. ৪০ )। কিন্তু এই অদ্বৈত মত বিনি মানেন না, কিংবা ভক্তির জন্য যিনি 
ছেত স্বীকার করেন, তিনি বলেন যে, জীবাত্বার এই সামর্থ্য তাহার নিজের 
নছে, উহ! পরমেশ্বর হইতে ইহা' প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তথাপি কখনও “ন ধতে 

শ্রান্ত্য সখ্যায় দেবা?” (খা. ৪. ৩৩, ১১)--শ্রান্ত হওয়। পর্যাস্ত প্রযত্রকারী মনুষ্য 
ছাঁড়া অন্তকে দেবতার! সাহায্য করেন না--খধণ্বেদের এই তত্ব অন্ুষরণ করিয়) 
বলা-বায় ধে, এই সামর্থ লাভের জন্য জীবাত্মার প্রথমে আপনা হইতেই 
প্রবত্র কর। আবশ্যক. অর্ধাৎ আম্মপ্রয-ত্বর এবং পর্য্যাক্সক্রুনে আত্মন্থাতস্ত্ের 
ভব পুনরপি দৃঢ়রূপে স্থাপিতই থাকে (বেস্থ, ২. ৩, ৪১, ৪২ গী. ১০, 
৫ ও ১০)। আর কত বলিব? বৌদ্ধেরা আত্মার কিংবা পরব্র্গের অস্তিত্ব 
মানে নাঃ কিন্থ ত্রঙ্গজ্ঞান ও মাত্মজ্জঞান তাহারা ন। মানিলেও তাহাদের ধর্ম 
গ্রস্থেই “অন্তনা ( আত্মনা ) চোদয়হভ্তানং”-_-আপনাকে আপনিই মার্গে প্রবৃত্ত 
করিতে হইবে-_এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহার সমর্থনার্থ বল। 
হইয়াছে-_ 

অন্ত। (আত্ম!) হি অন্তনো নাথে। অত্তা হি অতনে। গতি । 
তন্ম! সঞ্জময়হন্তানং অস্সং ( অশ্বং ) ভদ্দং ব বাণিজো ॥ 

আপনিই আপনার কর্তা, আপনার 'আম্ম। ছাড়া অন্ত ভ্রাপকর্তী নাই ) অতএৰ 
কোন বণিক যেরূপ আপনার উত্তম অশ্বকে সংঘত করে সেইরূপ আপনিই 
আপনাকে সংঘমন করিবে” ( ধন্মপদ ৩৮০): গীত্বার স্তায় আতস্বাতন্ত্রোর 
অস্তিত্ব ও আবশ্যকতাও বর্ণিত হইরাছে ( মহাপরিনিববাণস্ুত্ ২. ৩৩-৩৫ দেখ)। 
আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত কৌত-এর নির্ধারণও এই বর্গের মধ্যে ধরিতে 
হইবে। কারণ কোন অধ্যাত্মবাদকেই তিনি ন! মানিলেও, কোন উপপত্তি বিন! 
কেবল প্রতাক্ষ পিদ্ধ বলিয়া, প্রবত্বের দ্বারা মনুষ্য নিজের আচরণ ও পরিস্থিতি 
ংশোধন করিতে পারে ইহা। তিনি স্বীকার করিয়াছেন । 
৷ কর্ম হইতে মুক্ত হইয়া সর্বভূতে এক আত্মা উপলব্ধি করিবার যে আধ্যা- 

 স্বিক পূর্ণাবস্থা তাহ! প্রাপ্ত হইবার ব্রদ্দা্মৈিক্যজ্ঞানই 'একমাত্র মহৌষধ, এবং 
এই জ্ঞান লাভ কর! আমাদের আম্নস্তাধীন, ইহা সিদ্ধ হইলেও আর একটি 
কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, এই স্বতন্থ আতআ্মাও আপনার: বক্ষস্থিত গ্রকৃতির 
ঝৌঝাকে একেবারে অর্থাৎ ক্ষণমাত্ধে ফেলিয়া দিতে পারে না। কোন .কারি- 
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গরের নিগ্গের দক্ষতা খাকিলেও যন্ব না হইলে যেমন তাহার চলে না এবং যন্ত্র 
খারাপ হইলে তাছু। মেরামৎ করিতে তাহার সময় লাগে, জীবায্মারও সেইরূপ . 
অবস্থা । জ্ঞানলাভের প্রেরণ! করিবার সময় জীবাত্মা স্বতন্ত্র একথা সত্য, কিন্তু 
জীবাম্ত্রা তাবিক দৃষ্টিতে মূলে নিগুপণ ও কেবল কিংবা! পূর্বে সপ্তম প্রকরণে 
উক্ত-অনুদারে চক্ষুম্নান্ কিন্ত খঞ্জ হওয়া প্রধূক্ত ( মৈক্রা- ৩. ২, ৩১ গী. ১৩, 
২*), উক্ত প্রেরণ! অনুসারে পরে কোন কন্ম করিতে হইলে যে সামগ্রী কিংব। 
ষে সাধন আবশাক হয় (যঝ] কুম্তকরের চাক! ইত্যাদি) তাহা এই আম্মার 
নিজের নিকট থাকে ন--ষে সাধন উপলব্ধ হয় যথ। দেহ ও বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রিয় 
সেই সন্ত মারাম্মক প্রকৃতির বিকার । তাই, নিজের মুক্তির কার্য ও জীবাত্মাকে 
প্রারন্ধকর্্মান্ুসারে প্রাপ্ত দেহেঙ্জ্রিয়ার্টি সাধন বা উপাধির দ্বারাই করিক়া লইতে 
হয়্। এই সাধনগুপির নধ্যে বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় মুখ্য হওরায় কোন কার্যা করিতে 
হইলে, আস্মা বুদ্ধিকেই সমুচিত প্রেরণা করে। কিন্তু পুর্ধকম্মানুসারে এবং 
প্রকৃতি-স্বভাববপতঃ এই বুদ্ধি বে সর্ধদ। শুদ্ধ ও সান্বিকই থাকিবে এপ কোন 
নিয়ম নাই । তাই, প্রথমে ত্রিগুণাজ্মক প্রকৃতির প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইয়। 
এই বুদ্ধি অন্তমুখি, শুদ্ধ, সান্বিক কিংবা আত্মনিষ্ঠ হইতে হইবে ; অর্থাৎ এই বুদ্ধি 
এরূপ হইবে যে, জীবাত্মার প্রেরণার হুকুম শুনিয়া তাহার যাহাতে কল্যাণ 
হয় এইরূপ কন্ম করিবে । ইহা হইতে গেলে বহুকাল বৈরাগ্য অভাস কর! 
আবশ্যক । এতটা করিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণ! প্রভৃতি দেহ ধশ্ম এবং যে সঞ্চিত কর্মের 
ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম হইতে মুক্ত হওয়! ত যায়ই না। তাই, 
বন্ধন-উপাধি-ব্দ্ধ " জীবাম্মার দেহেন্দ্রি়দিগকে মোক্ষানুকুল কর করিবার 
প্রেরণা করিবার স্বাতন্ত্য থাকিলেও পরে প্রকৃতির যোগেই সমস্ত কার্য্য 
করাই হয় বলিরা সেই পরিমাণে ছুতার কুমোর প্রভৃতি কারিগরের স্তায় সেই 
আম্ম! পরাবলম্বী হইয়া ষায় এবং তাহাকে দেহেন্দ্িয়াদি যন্ত্র প্রথমে সাফ্ 
করিপ্ন! তাহাদিগকে নিজের অধীনে আনিতে হইবে ( বেহ্, ২. ৩, ৪০ )। এই 
কাষ্য একবারে হইতে পারে নাঃ ধৈর্য্য সহকারে ধীরে ধীরে করিতে হইবে; 
নচেৎ অশায়েস্তা ঘোড়ার মত ইন্দ্রিয় সকল খানার ভিতর নিশ্চয়ই পতিত 
হইবে। এই জন্য ভগবান বলিয়াছেন-_ইন্দ্িয়-নিগ্রহার্থ বুদ্ধিকে ধৃতির অর্থাৎ 
ধৈর্যোর সাহাষ্য গ্রহণ করিতে হইবে (গী. ৬. ২৫ ') এবং পরে অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে বুদ্ধির ন্যায় ধূতির সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন নৈসর্ণিক 
ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে ৮গী..১৮. ৩৩-৩৫)। তন্মধ্যে ামসিক ও রাজসিক 
পৈঠাকে ছাড়িরা দিয়! বুদ্ধিকে সাত্বিক করিবার জন্ঠ ইন্দ্িরনিগ্রহ করিতে 
হয়) তাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই প্রকার ইন্দরিয়নিগ্রহাভ্যাসরূপ ষোগের উপযুক্ত 
স্থান, আসন ও আহার কি, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এইরূপ গীতার. 
উক্ত হইক্সাছে যে, “সল্ট শনৈঃ (গী. ৬১২৫) অভ্যাস করিলে পর, চিত্ত 
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স্থির হইয়া! ইন্দ্রিযরগণ আয়তাধীন হয় এবং পরে কালক্রমে (একবারে নহে) 
বরঙ্গান্ত্ৈক্য গ্রান উৎপন্ন হইয়া, “আম্মবস্তং ন কন্াণি নিবধুস্তি ধনঞয়”_ সেই 
জ্ঞানের ঘার। কর্মের বন্ধন মোচন হয় ( গী- ৪. ৩৮-৪১)। কিস্ত ভগবান একান্তে 
যোগাঁভ্যাস করিতে বলিতেছেন বলির (গী, ৬. ১০ ) জগতের সমস্ত ব্যবহার 
ছাড়িয়। যোগাভ্যাসেই সমস্থ জীবন ক্ষেপণ করাই গীতার তাৎপর্য এইরূপ অর্থ 
বুঝিতে হইবে না। কোন বাবসায়ী যেরূপ নিজের অরস্বল্প যাহা কিছু থাকে তাহ! 
লইয়াই প্রথমে ব্যবসা! আস্তে আস্তে সুরু, করিয়া দিয়া শেষে অপার সম্পক্তি 
লাভ করে, সেইরূপই গীতার কন্মযোগেরও কথা । আপনার বতটা সাধ্য ততটা 
ইন্ডিয়নি গ্রহ করিয়| প্রথমে কর্্মষোগ সুরু করিতে হইবে, এবং তাহার দ্বারাই 
শেষে অধিকাধিক ইন্দ্রিরনি গ্রহলামর্থ্য লাভ কর! ষায়। তথাপি একেবারে হাত 
গুটাঠয়া বসিয়াও ধোগাভাস করিলে চলে না। কারণ, তাহার ফলে বুদ্ধির 
একাগ্রতার অভ্যাস কমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । তাই, যাহাতে কর্মযোগ 
বরাবর সমান চালাইতে পার যায় এইজন্য অল্প সময় নিত্য-নিক্মিত কিংবা! মাঝে 
মাঝে কিছুকাল একান্তে থাকাও আবশ্যক হয় (গী, ১৩. ১০)। তাহার জন্য 
জাগতিক ব্যবহার ছাড়িবে এরূপ ভগবান্ কোথাও বলেন নাই। উল্টা, জাগতিক 
ব্যবহার নিষামবুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, তাহার জন্যই ইন্দ্িক্নিগ্রহের অভ্যাস 
করিতে বলিয়াছেন । এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের সঙ্গেই নিফাম কম্মযোগও যথাশক্তি' 
গ্রতোকের করিতে হইবে, ইন্দরিয্বনিগ্রহে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়। পর্য্যন্ত প্রত্তীক্ষা করিয়! 
থাঁকিবে না, এইরূপ গীতার উপদেশ । মৈক্র্যপনিষদে এবং মহাভারতে ' উক্ত 
হইয়াছে যে, মন্ুষা বুদ্ধিমান ও নিগ্রহী হইলে এইপ্রকার যোগাভ্যাসে ছয় মাসের 
মধো সানাবুদ্ধি গ্রাপ্ত হইতে পারে (মৈক্রা* ৬. ২৮১ মভা, শাং ২৩৯, ৩২ ১ 
জন, অন্গুগীতা- ১৯. ৬৩)। কিন্তু ভগবান্ কর্তৃক বর্ণিত বুদ্ধির এই সাত্বিকঃ 
সম্ন কিংবা আত্মনিষ্ঠ অবস্থা ছয়মাসে কেন, ছয়. বৎসবেও প্রাপ্ত হয় না; এবং 
এই অভ্যাস অপূর্ণ থাকিবার কারণে এই জন্মে পুর্ণ “সিদ্ধি প্রা হইবে না শুধু 
নহে, পরজন্মে গোড়া হইতে আবার সুরু করিতে হুইবে বলিয়া, পরজন্মের 
যোগাভ্যাসও পুনর্রবার পূর্ধের মতোই অপূর্ণ থাকিবে; তাই এইরূপ আশঙ্কা 
হয় যে, এই প্রকার পুরুষ পূর্ণসিদ্ধি কখনই লাভ করিতে পারিবে না) ফলতঃ 
এইরূপ মনে করাও সম্ভব ষে, কর্মষোগের আচরণ করিবার পুর্বে পাতঞ্জল- 
ফোগের দ্বার। সম্পূর্ণ নির্বিকল্প সমাধির শিক্ষা কর! প্রথমে আবশ্যক । অজ্জুনের 
মনে এই সনদে উপস্থিত 'হওয়ায়, এই প্রসঙ্গে মন্ুয্যের কি করা উচিত এইবপ' 
শীকষ্কে অজ্জুন গীতার ষ্ঠ অধ্যায়ে ( গী, ৬. ৩৭-৩৯ ) “প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়!- 
ছেন। ভগবান এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন যে, আত্মা অমর হওয়ায় 
তাহার উপর লিঙ্গশরীর, দ্বারা এই জন্মে যে অল্প-বিস্তর সংস্কার উৎপন্ন হইয়া! থাকে 
তাঁহাই পরে দৃঢস্থায়ী হয়' এবং এই' “যোগত্রষ্ট, ব্যক্তি জর্থাৎ কর্খাযোগ "সম্পূর্ন 
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সাধন ন! করিক্স! তাহা হইতে যে ভ্রষ্ট হইয়াছে সেই বাক্কি পরজদ্মে আপন প্রবন্ধে 
প্েখান হইতেই পরে আরন্ত করে এবং এইরূপ হইতে হইতে ক্রমে “অনেকজন্ম- 

ংসিদ্ধ-স্ততো-ঘাঁতি পরাং গতিম.»--(গী, ৬. ৪৫)--অনেক জন্মের পর, শেষে 
পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়! সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ্ত্বর্পমপ্যস্য ধন্মস্য ত্রার়তে মহতে। 
ভয়াৎ* € গী. ২. ৪ ) এই ধর্মের অর্থাৎ কম্্মষোগমার্গের স্বল্প আচরণেই মহ 
সক্কট হইতে উদ্ধার হয়-_এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহ৷ উক্ত হইয়াছে তাহ এই 
সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ বাক্য। সারকথা, মন্থয্যের আত্মা মূলে স্বতন্ত্র হইলেও 
পূর্বকন্মানূসারে আপন প্রাপ্ত দেহের অশুদ্ধ প্রকাঁতি-স্বভাব-বশতঃ একজন্মেই 
হনুষ্যের পুর্ণ সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতেও “নাতআ্মানমবমন্যেত 
পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিশ (মনু ৪-১৩৭) কেহ যেন নিরাশ না হয়) একজন্মেই 
পরমসাদ্ধ লাভ করিবার ছরাগ্রহে পতিত হইয়া, পাতগঞ্জল যোগাভ্যাসে অর্থাৎ 
ইন্্রিয়ের নিছক কসরৎ-কার্যেই সমস্ত জীৰন যেন অনথক কাটিয়। না যায় । 
আত্মার কোন ত্বরা নাই, আজ যাহ। সাধ্য ততটা যষোগবলই আয়ত্ত করিয়া 
কর্দযোগের আচরণ সুরু করিয়া দিবে অর্থাৎ তাহা দ্বারাই ধীরে ধীরে বুদ্ধি 
অধিকাধিক সাত্বিক ও শুদ্ধ হুহয়া কর্্মষোগের এই স্বল্লাচরণ কেন, জিজ্ঞাস! 
পর্য্স্ত,--চর্কায় অর্পিতের ন্যায়, মনুষ্যকে বলপুর্বক সামনে ক্রমশঃ ঠেলিতে, 
ঠেলিতে 'শেষে,_আজ নয় তো কাল, এজন্মে নয় তো৷ পরজন্মে, তাহার 
আত্মাকে পূর্ণব্রহ্ষ-প্রাপ্তি করাহয়। দেেয়। সেইজন্য কর্্মষোগমার্গের অত্যন্ত 
স্বল্লাচরণ কিংব! জিজ্ঞাস। পর্য্যস্তও কখনই ব্যর্থ হয় না, ইহাই কর্ম োগশান্ত্রের 
বিশেষ গুণ__এইবপ গীতাতেই ভগবান্ স্পষ্ট বলিয়াছেন (গী, ৬. ১৫ সম্বন্ধে 
আমার টীকা দেখ )। কেবল এই জন্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়! এবং ধের্যযত্যাগ 
ন।”করিয়। নিফাম কর্ম করিবার উদ্যোগ স্বাতন্ত্রসহকারে ও ধীরে ধীরে যথাশক্তি 
আমাদের কর! কর্তব্য । প্রাক্তনসংস্কারবশতঃ প্রক্কৃতির বন্ধন এই জন্মে আজ 
মোচন হইবার নহে বলিক্গ। মূনে হয়) কিন্ত তাহাই ক্রমে ক্রমে বিবৃদ্ধমান 
কর্মষোগের অভ্যাসে কাল কিংব1 পরজন্মে আপনা-আপনিই শিথিল হইয়া যাস্ব 
এবং এইরূপ হইতে হইতে “বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে” ( গী. 
৭, ১৯) _কখন না কখন পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বার! প্রকৃতির বন্ধন কিংবা পরাধীনত। 
হইতে মুক্ত হইয়া আত্মা অবশেষে আপন মূল পূর্ণ নিশুণ মুক্তাবস্থা অর্থাৎ মোক্ষ 
প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য কিনা পারে? “নর করণী করে তে নরসে নারায়ণ 
হোঁয়” নর যদি উচিত কাজ করে সে নর নারায়ণ হয়-এই যে শ্চলিত কথ! 
আছে তাহ এই বেদাস্তসিদ্ধান্তেরই অনুরূপ বাক্য; যোগবাসিষ্কার এই 
কারণেই মুমুক্ষ-প্রকরণে উদ্যোগের প্রশংসা করিয়া, উদ্যোগের স্বারাই সমস্তই 
প্রাঞ্চ হওয়! বার এইরূপ নি£সন্দিদ্ধ বিধান করিয়াছেন ( যো, ২. ৪. ১৯-১৮)। 
' ঘাক্। জ্ঞানলাতার্ধ প্রবন্ধ করিবাদ্প জন্য জীবাত্ম৷ মুলে স্বতন্ত্র এবং গ্বাবলম্বন- 
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পূর্বক দীর্ঘ উদ্যোগের দ্বার শেষে কখন-না-কখন প্রাক্তন কর্মের বন্ধনপাশ 
হইতে মুক্ত হর, ইহ! সিদ্ধ হইলেও কর্মক্ষ্ন কি, ও কখন্ কর্মক্ষির হয় এবিষয়ে 
আরও কিছু ব্যাখা কর! আবশ্যক | কর্ক্ষক্ন অর্থে সমন্ত রুন্ম্ের বন্ধন হইতে 
পূর্ণরূপে অর্থাৎ নিঃশেষে মুক্ত হওয়া । কিন্তু পুরুষ জ্ঞানী হইলেও তাহার যতদিন 
দেহ থাকে ততদিন পর্যাস্ত সে তৃষা, ক্ষুধা, শোগা, বস! ইত্যাদি কণ্্ন হইতে মুক্ত 
হয় না এবং প্রারন্বকর্ম্ের ক্ষয়ও ভোগ ব্যতীত হয় না, তাই সে আগ্রহপূর্বক 
দেহত্যাগার্দি করিতে পারে ন৷ ইহা পৃর্কেই বল৷ হইয়াছে । জ্ঞান হইবার পূর্ব 
কৃতকর্ধ জ্ঞানের বারা নাশ নিঃসন্দেহ হয় $ কিন্তু খন জ্ঞানী পুরুষের যাবজ্জীবন 
জ্ঞানোত্তরকালেও নুনাধিক কর্ম করিতেই হয় তখন এইরূপ কর্ম হহতে তাহার 
মুক্তি কি করিয়া হইবে ? এবং মুক্ত ন! হইলে, পূর্বকর্মক্ষর় কিংবা পরে মোক্ষও 
হয় না, এই সংশর উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বেদাস্তশাস্ত্র এইরূপ বলেন যে, 
নামদ্ধপান্মক কর্ম জ্ঞানী ব্যক্তির নামপূপাত্মক দেহ হইতে মুক্ত না হইতে পারি- 
লেও, আত্মার সেই কর্ম আপনাতে গ্রহণ করা বানা করা বিষয়ে স্বাধীনত। 
খাকার, হক্ট্রিরদিগকে জয় করিপপা, কর্মে প্রাণীমাত্রের ষে আসক্তি থাকে তাহাকে 
বদি ক্ষয় কর যায় তাহা। হইলে কর্ম করিলেও তাহার অন্কুর বিনষ্টপ্রায় হয়। 
কর্ম স্বভাবতঃ অন্ধ, অচেতন, কিংবা মৃত । কনম্ম আপন হইতে কাহাকে 
ধরে ন। এবং ছাড়েও না) উহা স্বত ভালোও নহে, মন্দও নহে । মনুষ্য আপ- 
নাকে এই কর্মে আবদ্ধ রাখিয়া নিজ আসক্তির দ্বার। উহাকে ভালো! কিংব। 
মন্দ, শুভ কিংঝ অশুভ প্রস্তত করিয়া লন্ম। তাই, এই মনত্বযুক্ত আসক্তি 
হইতে মুক্ত হইলে, কম্মের বন্ধন স্বতই ভাঙ্গিয়া যায় এইরূপ বল! বায় ;_-তার- 
পর সেই কর্ম থাকুক ঝ চলিয়া যাক্। গীতারও স্থানে স্থানে এই উপদেশই 
দেওয়। হইয়াছে_ প্রকৃত নৈষ্ন্ম্ম ইহাঁতেই, কন্মত্যাগে নহে $ গী, ৩. ৪ 
করন্মেই তোনার অধিকার, ফল লাভ করা বা না করা তোমার অধিকারের বিষয় 
নহে (গী, ২ ৪৭) বকন্পেন্ছিয়ৈঃ কম্মযোগমসভ্ত 2” (গী, ৩. ৭)--ফলের 
আশ! না রাখিকা কর্মেন্দ্িক়দিগকে কর করিতে দেও; “ত্যক্তা! কর্ম-ফলাসঙ্গম্” 
(গী. ৪. ২০.)- কর্মফল ত্যাগ করিয়। “নর্বভূতাত্মভৃতাত্ম কুর্বশ্নপি ন পিপ্যতে” 
(গী. ৫.৭ )--সমস্ত ভূতে যাহার সমদৃষ্টি হইয়াছে সেই পুরুষ কণ্ম করিলেও 
কর্মের বারা বন্ধ হয় না) “সর্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু” (গী. ১২ ১১) সমস্ত. 
কর্্দকল ত্যাগ কর ; “কাধ্যমিত্যেব ষৎকন্ম নিয়তং ক্রির়তে” (গী. ১৮* ৯)-- 
কেবল কর্তব্য বলিয়! যে ব্যক্তি কর্ন করে সে সাত্বিক; “চেতস৷ সর্বকন্মাণি ময়ি 
সংনাস্য+” (গাঁ, ১৮৫৭ ৭--সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করিয়৷ ফান কর। 
উপরে যাহ! বলিয়া আসিলাম, তাহাদের ইহাই বীজ | জ্ঞানী মনুষ্য সমস্ত ব্যব- 
হারিক কর্ম করিবে কি করিবে না, এই প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তৎসন্বন্ধে গীতাশান্ত্রের, 
সিন্ধান্ত কি, তাহার বিচার পরবর্তী ' গ্ররুরণে কর! বাইবে। এখন কেধ্ল 
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ইহাই দেখিতে হইবে যে, জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কর্ম ভন্ম হইয়া যায় ইহার 
প্রকৃত অর্থকি ; এবং উপার-প্রদত্ত বচনার্দি হইতে, এই বিষয়ে গীতার কি 
অভিপ্রায্ন তাহ। বাক্ত হয়। ব্যবহারেও এই নীতিস্থত্রই আমর প্রয়োগ করি। 
উদ্দাহরণ যথা -_অগ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি বদি কাহাকে ধাক্কা মারে তাহা হইলে 
আমর! সেই ব্যক্তিকে গুণ বলি না; এবং ফৌজদারী আইনেও লিছক্ 
এ হত্যাকে হত্যা বলিয়া ধরে না। আগুনে ঘর পুড়িযা গেলে, 
কিংব। বুষ্তির বন্যায় ক্ষেত ভাসিয়। গেলে, আগুনকে কিংব৷ বৃষ্টিকে কি কেন 
অপরাধী মনে করে? শুধু কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রত্যেক কর্মে 
মনুষ্যের দৃষ্টিতে কিছু না কিছু দোষ কিংবা মন্দ পাওয়া যাইবেই যাইবে,_- 
"নর্বারন্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্িরিবারৃতাঃ” (গী, ১৮*৪৮)। কিন্তু গীতা যে 
দোষকে ছাড়িতে বলে তাহা ইহা! নহে । মন্ষ্যের কোন কম্মকে আমরা যে 
শুভাশুভ বলি, তাহার ভালমন্বত্ব কম্ধে থাকে না, তাহা সেই কর্মের কর্তার 
বুদ্ধিতে থাকে । ইহা মনে রাখিয়া! গীতাম্ন সিদ্ধান্ত কর। হইয়াছে যে, কশ্খের 
মন্বত্ব ঘুচাইতে হইলে কর্তার আপন বুদ্ধি ও মনকে শুদ্ধ রাখিতে হুইবে, (গী, 
২ ৪৯-৫১ )১ এবং উপনিষদেও--- 

মনএব মন্গষাণাং কারথং বন্ধমোক্ষয়োঃ | 

বন্ধায় বিষয়াস্গি মোক্ষে নির্বিষয়ং স্থৃতম্ ॥ 
“মনুষ্যের (কর্ধের ) বন্ধন কিংবা মোক্ষ গ্রাপ্তির পক্ষে মনই (এব) কারণ 
মন বিষয়াসক্ত হইলে, বন্ধন এবং নিষ্কাম কিংবা নির্বিষয় অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হইলে 
মোক্ষ”--এইরূপে কন্মকর্তী মনুষ্যের বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে 
( মৈক্র্য, ৬ ৩৪) অম্ৃতবিন্দুৎ ২)। ব্রন্মাত্ৈজাজ্ঞান লাভ করিয়। বুদ্ধির এই. 
সাম্যাবস্থা কিরূপে সম্পাদন করিবে ইহাই ভগব্দগীতায় মুখ্যরূপে উক্ত হুই- 
মাছে । এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কর্ম করিলেও সম্পূর্ণ কর্শক্ষয় হইয়া থাকে । 
নিরগ্সি হইয়া অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রক্পণ করিয়া! অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগ করিলে কিংবা 
আক্রিয় থাকিলে অর্থাৎ কোন কর্শনা করিয়। চুপ করিয়া বদিয়৷ থাকিলে 
কম্মের ক্ষয় হয় ন! (গী. ৬, ১)। মনুষোর ইচ্ছা থাক্ বা ন! থাক্, প্রকৃতির 
চঞ সর্ধদ। ঘুরিতে থাকাক্ন মন্ুযাকে ও সেই সঙ্গে চলিতে হয় (শী. ৩. ৩৩ ৯ 
১৮৮৬০ )। কিন্তু অঙ্ঞান লোকেরা এইরূপ অবস্থায় প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া 
যেক্গপ নাচিতে থাকে সেরূপ না করিয়া ইন্ভ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির ও 
শুদ্ধ রাখির! যে ব্যক্তি ক্প্িক্রমান্থসারে প্রাপ্ত কর্থ বল কর্তব্য বলির! 
অনাসক্ত বুদ্ধিতে ও শাস্তভাবে করে সে-ই প্রন্কত বৈরাগী, প্রক্কত স্থিতপ্রত্ত 
ও ব্রহ্ষপদপ্রাণ্তড পুরুষ (গী. ৩. ৭7 8,২১৯) ৫, ৭-৯) ১৮১১)। বন্দি 
কোন জ্ঞানী পুরু কোনও ব্যবহারিক কর্ম না করিয়া সঙ্্যাস গ্রহণ করির! 
বুনে গমন করেন, তাহা হইলে এই প্রকার ব্যবহারিক কর্ম ত্যাগ করায় তাহার 

৩৭ 



ই৯% গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 

কর্মের ক্ষয় হইল এরূপ মনে কর! বড় ভূল (গী. ৩. ৪ )। সে কর্ম করুক বানী 
করুক, তাহার কর্মের যে ক্ষয় হয়, তাহা! তাহার বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় পৌঁছিয়াছে 
বলিয়াই হয়, কর্ম ছাড়িবার দরুন কিংবা! না করিবার দরুন নহে, এই তত্বট 
ঈর্ববদা মনে রাখা উচিত। অগ্নির দ্বারা যেরূপ কান্ঠ দ্ধ হয় সেইরূপ জ্ঞানের 
ধার! কর্ণ দগ্ধ হয়) এই দৃষ্টান্ত অপেক্ষা, পদ্মপত্রের উপর জল থাকিলেও উক্ত 
পত্রে যেমন জল লাগিয়া থাকে না৷ সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে-_অর্থাৎ ব্রহ্ধার্পণ 
করিয়৷ অথবা! আসক্তি ছাড়িয়া! যে ব্যক্তি কর্ম করে তাহাকে কর্ম লেপিয়া 
ধরে না, উপনিষদের ও গীতার এই দৃষ্টান্ত (ছাং, ৪, ১৪, ৩) গী, ৫. ১০) 
কন্মক্ষয়ের প্রকৃত শ্বরূপ দেখাইবার পক্ষে অধিক উপযোগী । কন্ম স্বরূপত 
কখনই দগ্ধ হপ্ন না; এরং উহাকে দগ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতাও হয় না। 
কন্ম নামরূপ এবং নামরূপ দৃশ্য জগৎ ইহ! যদি সিদ্ধ হয় তবে এই সমস্ত দৃশ্য 
জগৎ দগ্ধ হইবে কি করিয়া? এবং কচিৎ কখন দগ্ধ হইলেও সৎকাধ্যবাদ 
অনুসারে বড় জোর তাহার নামক্ধপই পরিবর্তিত হইবে। নামরূপাত্মক 
কর্ম কিংব! মানা নিত্য ব্দলায় বলিক্। নামরূপকে আপন রুচি অনুসারে 
মনুষ্য যদি বদলাইয়া লয়, তাহা হইলেও মনুষ্য যতই আত্মজ্ঞানী হউক ন! 
কেন, এই নামরূপাত্মক কর্মের সমূলে নাশ করিতে পারে নাঃ তাহা কেবল 
পরমেশ্বরই করিতে পারেন, এ কথা ষেন আমরা! বিস্থৃত না হই (বেনু, ৪, 
৪ ১৭ দেখ)। কিন্ত মূলে এই জড় কর্মের মধ্যে ভালমন্দের যে বীজ 
অবস্থিতই নাই এবং মনুষ্য আপন মমত্ববুদ্ধির দ্বারা তাহার মধ্যে যাহাকৈ 
উৎপাদন করিয়৷ থাকে তাহার নাশ কর! মনুষ্যের সাধ্যায়ত্, এবং তাহাস্ন 
দ্বার! বাহ! দগ্ধ করা যাইতে পারে তাহা! ইহাই । সমস্ত ভূতে সমত্ববুদ্ধি স্থাপন 
করিয়। আপনার সমস্ত কর্মের এই মমত্ববুদ্ধি যিনি দগ্ধ করিয়াছেন তিনিই ধন্য, 
ক্কতরৃত্য ও মুক্ত ; সমস্ত কর্ম করিতে থাক সত্বেও তীহার কর্ম জ্ঞানামির দ্বার! 
দগ্ধ হইয়াছে, এইরূপ উক্ত হর (গী. ৪. ১৯7 ১৮, ৫৬)। এই প্রকারে 
কর্ম দগ্ধ ভওয়! সম্পূর্ণরূপে মনের নির্বিষতার উপর এবং ব্রহ্ষাস্মৈকযজ্ঞানের 
অনুভূতির উপর নির্ভর করে বলিয়া, অগ্নি কখনও উৎপক্ন হইলেই যেরূপ 
তাহার দহন করিবার ধর্ম তাহাকে ছাড়ে না, সেইনূপ ব্রহ্াত্ৈক্যজান 
বখনই হউক না! কেন, তাহার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কনম্মক্ষযদ্ূপ 
পরিণাম সংঘটিত হইতে কালের অপেক্ষার থাকিতে হয় না। জ্ঞান হইবামাত্র 
তৎক্ষণাৎ কর্মক্ষ় হছয় থাফে। তথাপি অন্য সমস্ত কাল অপেক্ষা মৃত্যুকাল 
.শই বিষয়ে অত্যন্ত শুরুতর বলিক্গ! ধরা যায়। কারণ, মৃত্যুই আযুর চরম কাল; 
এবং তাহার পুর্বে ফোন এক সময়ে ব্রক্মজ্ঞান হইয়। অনাঁরব-সঞ্চিত্রে ক্ষয়. 
হইলেও প্রাক নষ্ট হয় না। . তাই, এই ব্রঙ্গজ্ঞান বদি শেষ পর্যন্ত বরাবর 
সমানভাবে স্থায়ী না হয়, তাহ! হইলে প্রান কর্্ণাহুলারে মঞ্ণ পধ্যন্ত ভালমন্ছ্, 
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কর্ম যাহা ঘটবে সে সমস্ত সকাম হইবে এবং তাহকর ফলতোগ করিবার 
জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। যেসম্পূর্ণ জীবন্যুক্ক হইয়াছে তাহার 
এই ভয় থাকে না, ইহা! স্বীকার করি । কিন্তু এই বিষয়ের শান্্রৃটিতে বখন 
বিচার করিতে হয় তখন মৃত্যুর পুর্বে উৎপন্ন ব্রহ্গভ্ঞান কখনও ব৷ শেষ পর্যন্ত 
টিকিয়। না-ও থাকিতে পারে এ বিষক্ের বিচার কর! নিশ্চয় আবশ্যক | তাক 
মৃত্যুর পূর্বের কাল অপেক্ষা শান্ত্রকার মৃত্যুকালকেই বিশেষরূপে গুরুতর 
কাল বলিয়।৷ মনে করেন; এবং তখন অর্থাৎ মৃত্যুকালে ব্রহ্গাজৈক্যজ্ঞানের 
অনুভূতি সংঘটিত হওয়৷ আবশ্যক, নচেৎ মোক্ষলাভ সম্ভব নহে, এইরূপ নির্ধারণ 
করেন। এই অভিগ্রায়েই “অন্তকালে অনন্যভাবে আমাকে ন্মরণ করিলে 
মনুষ্য মুক্ত হয়” এইরূপ উপনিষদের ভিত্তিতে গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ৮. 
৫)। এই সিদ্ধান্তালসারে বলিতে হয় যে, যাহার ঈমস্ত জীবন ছুরাচারে 
কাটিয়াছে, কেবল মৃত্যুসমর়ে তাহার পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে সেও মুক্ত 
হয়। অনেকের মতে এরূপ হওয়! যুক্তিসিন্ধ নহে। কিন্তু একটু বিচার 
করিয়া দেখিলে, ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই, এইব্প প্রতীতি হইবে। যাহার 
সমস্ত জীবন দুরাচারে কাটিয়াছে তাহার কেবল মৃত্যুকালেই স্থুবুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান 
উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্য বিষয্বের ন্যায় মনকে ব্রহ্নিষ্ঠ করিবার অভ্যাস 
“কর চাই ; এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে একবারও যাহার ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভূতি 
হয় নাই তাহার কেবল অস্তকালেই তাহা একবারে পাওয়া পরম ছুর্ঘট, এমন 
কিঃ অসম্ভব । তাই, এই সম্বন্ধে গীতার আর একট! বড় কথা আছে-_ প্রত্যেকেই 
মনকে বিষগ্ব-বাসনা-শুন্য করিবার অভ্যাম নিত্যকাল রাখিবে, বাহার ফলে 
অন্তকালেও সেই অবস্থাটীই বজায় রাখিবার পক্ষে কোন বাধ! ঘটিবে না, এবং 
মৃধা শেষে মুক্ত হইবে (গী. ৮. ৬, ৭ ও ২. ৭২)। কিন্তু শাস্ত্র হাকিয়া 
সত্য নির্বাচনের জন্য স্বীকার করা বাউক যে, পুর্বসংস্কারাদি কারণবশতঃ 
কাহ্থারও কেবল মৃত্যুকালেই হস! পরমেশ্বরের ড্ঞানলাভ হইল । লক্ষ লক্ষ 
এমনএকি কোটি কোটি মন্ুষ্যের মধ্যে এই প্রকারের এক-আধটী উদাহরণ 
পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা কত হছুর্লভ বা ছূর্ঘট তাহার বিচার 
একপাশে রাখিয়! দিয়া, এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কি হইবে, এক্ষণে আমাদের 
ইহাই আলোচ্য । মৃত্যুকালেই জ্ঞান হোক্ না কেন, ভাহা দ্বার মনুযোর 
অনারক্-সঞ্চিতের ক্ষয় হইবেই ; এবং আরব্কার্য-সঞ্চিতের ক্ষয় এই অন্মের 
ভোগের দ্বারা মৃত্যুকালে হয়। তাই, তাহার কোন কণ্ম ভোগ কুরাই 'অবশিষ্ঠ 
থাকে না+"এবং এইব্ধপ অগত্যা! সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সমস্ত কর্ম হইতে 
অর্থাৎ সংসারচক্র হইতে সে মুক্ত হয়॥ এই সিদ্ধান্ত “অপি চেৎ হছুরাচাকে! 
তদ্দঘতে মামনন্যভাক্* ইত্যাদি (গী. ৯. ৩*)--খুব , ছুরাচারী মন্্যু 
পরমেশ্বরকে অনন্যভাবে ভজন। করিলে মুক্ত হয়ই হয়-_-এই গীতাবাফ্যে উপ্ত 
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হইয়াছে ; এবং এই সিঙ্ধাস্ত জগতের অন্য ধর্মেও গ্রাহা হইয়াছে । “অননাতভাব' 
অর্থে পরমেশ্বরে মানুষের চিত্তবৃত্তি পূর্ণন্ধপে লীন হওয়া) চিত্তবৃত্তি অন্যদিকে 
রাখিক়। মুখে “রাম রাম” বিড়, বিড়, করা৷ নয়, এইটুকু মাত্র এই স্থানে মনে 
রাখা চাই। মোট কথা, ব্রঙ্গজ্ঞানের মহিমাই এইরূপ ষে, জ্ঞান হইলেই সমস্ত 
অনারবসঞ্চিতের একেবারেই ক্ষয় হয়। এই অবস্থা! যখনই গ্রীপ্ত হই না 
কেন, সর্বদা ই তে! বটেই। কিন্তু সেই অবস্থাকেই মৃত্যুকালে স্থির রাখা, 
কিংব৷ পূর্বে প্রাপ্ত না হইলেও অন্তত অস্তকালে প্রাপ্ত হওয়া নিতাস্তই অবাশ্যক ॥ 
নতুবা মৃত্যুকালে কিছু বাসন! অবশিষ্ট থাকিলে পুনর্জন্ম এড়ানো ফাইবে না, 
এবং পুনর্জন্ম এড়াইতে ন পারিলে মোক্ষও পিছাইয়। পড়িৰে এইরূপ আমাদের 
শান্্রকারের! স্থির করিয়াছেন । 

কর্ম্নবন্ধন কি, বর্ধক্ষয় কাহাকে বলে এবং তাহা! কি প্রকারে ও কখন্ 
হয়, ইহা বলিয়াছি। এখন উপস্থিতপ্রসে, যাহাদের কর্ধুফল নষ্ট হইয়াছে 
তাহার। এবং যাহারা বন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় নাই তাহারা মৃত্যুর পর বৈদিক 
ধন্্ান্ুসারে কোন্ গতি প্রাপ্ত হয় ইনার একটু বিচার করিয়। এই প্রকরণ শেষ 
করিব। এই সন্ধে উপনিষদ্দে অনেক আলোচনা হইয়াছে (ছাঁং, ৪. ১৫? 
৫, ১০ ) বু. ৬. ২. ২-১৬) কৌ, ১, ২-৩)। তাহাদের একবাক্যত। বেদাত্তকত্রের 
চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা 
বিবৃত করিবার এখানে কোন প্রয়োজনই ন'ই। কেবল ভগবদ্গীতায় যে 
ছুই মার্গ (গী. ৮. ২৩২৭) প্রদত্ত হইয়াছে সেই সম্বন্ধেই এক্ষণে আমাদের 
বিচার কর্তবা । বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই ছুই প্রসিদ্ধ ভেদ 
আছে। তন্মধ্যে, কম্মকাণ্ডের সুল উদ্দেশ্য সুর্ধ্য, অগ্মি, ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র ইত্যাদি 
বৈদিক দেবতাদিগকে যজ্ঞের ছার পুজা করিয়া, তীহাদ্দের গ্রসাদ্দে ইহলোকে 
পুত্র-পৌত্রাদি সম্ততি এবং গো অশ্ব ধনধান্যাদি সম্পত্তি লাভ করিয়া! শেষে 
মৃত্যুর পর সদ্গতি লাভ করা । বর্তমানকালে এই যাগবজ্ঞাদি শ্রোত ধর্ম লপ্ত- 
প্রায় হওয়ায় উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য দেব্ভক্ত ও দানধর্্াদি শান্ত ক্ত 
পুপ্যকর্্শ লোকে করিয়া! থাকে । খগ্বেদ হইতে স্পষ্ট দেখ! যায় যে, প্রাচীন- 
কালে লোক শুধু স্বার্থের জন্য নহে, সমন্ত সমাজের কল্যাণার্থও যজ্ঞের দ্বারাই. 
দেবতাদের আরাধন৷ করিত। উক্ত কার্যের জন্য যে দেবতার আম্কুল্য 
সম্পাদন করিতে হয় সেই ইন্দ্রাদি দেবতাদের স্তবস্তুতির দ্বারাই খগ্বেদের 
স্থক্তগুলি পুর্ণ) এবং তাহাতে স্থানে স্থানে “হে দেব! আমাদিগুকে সম্ততি 
দেও, সমৃদ্ধি দেও” *আমাদিগকে শতারু কর” “আমাদিগকে, আমাদের সম্ভান- 
দন্ততিকে, আমাদের " বীরপুক্রষদিগকে এবং আমাদের গরুবাছ্ুরকে মারিও 
না” এইরূপ প্লার্থনা কর! হইয়াছে ।* এই বাগধজ্ঞ তিন বেদেরই বিধান 

* এই মন্ত্র অনেক স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে ; কি্ত সে সশশ্থ ন। ছিন্ন! এই বহুল প্রচ্িত মঞটি 
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হওয়ায় এই মার্গের পুরাতন নাম-_-ত্ররীধন্ত্” ; এই যজ্ঞ কিরূপে করিতে হইবে 
ব্রাহ্মণগ্রস্থে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিন্তু বিভিন্ন ব্রাঙ্মণগ্রন্থে যজ্ঞের 

বিভিন্ন বিধি বর্ণিত থাকায় কোন্টি গ্রাহা তৎসম্বন্ধে সনোহ উপস্থিত হইতে 
লাগিল; তাই জৈমিনি এই পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যগুলির সমন্বয় কিরূপে করা 
যাইবে তৎসম্বন্বীয় অর্থনির্ণায়ক নিয়মসমুহের সংগ্রহ করিলেন। জৈমিনির 
এই নিক়মকেই “মীমাংসাহ্থত্র কিংবা 'পুর্ব্মীমাংসা” বলে; এবং সেই জন্য 
এই প্রাচীন কর্মকাণ্ডের নাম পরে “মীমাংস্ক মার্শ” হইয়াছে ; উ নামই এক্ষণে 
গ্রচলিত হওয়ায় আমিও এই গ্রন্থে অনেকবার উহার উপযোগ করিয়াছি । কিন্ত 
“মীমাংসা” শবই পরে প্রচলিত হইলেও যাগধজ্ঞাদদির এই মার্গ অতি প্রাচীন 
কাল হইতে চলিয়! আসিয়াছে, ইহা মনে রাখ! উচিত । এই কারণে গীতায় 
“মীমাংসা শব্দ কোথাও আসে নাই ; তাহার বদলে পত্রয়ীধন্ম” (গী" ৯. ২০, 
২১) কিংব! “ত্রয়ী বিদ্যা, নাম আসিয়াছে । যাগষজ্ঞাদি শ্রোতকর্মপ্রতিপাদক 
ব্রাহ্মণগ্রস্থাদির পরে আরণ্যক ও উপনিষদ রচিত। ইহাতে যাগবজ্ঞা্দি 
কর্ম গৌণ ও ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ায় ইহার ধর্মকে 
'ত্ধানকাও+ বল। হয়। তথাপি, বিভিন্ন উপনিষদ্দে বিভিন্ন বিচার থাকায় উহা- 
দেরও সমন্বয় করা ' আবশ্যক। এই কার্ধা বাদরায়ণার্ধ্য স্বকীয় বেদাস্তনত্রে 

" করিয়াছেন। এই গ্রন্থকে ব্রন্গস্থত্র কিংবা! শারীরমুত্র বা উত্তরমীমাংসা বলে। 
এই প্রকার পূর্বমীমাংস! ও উত্তরমীমাংসা অনুক্রমে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণড 
স্বন্ধে প্রধান গ্রন্থ। বস্ততঃ এই ছই গ্রন্থ মুলে শীমাংসারই অর্থাৎ বৈদিক 
বচনাদ্দির অর্থের আলোচন। করিফ়্াছে। তথাপি কম্মকাগুপ্রতিপাদককে 
শুধু 'মীমাংসক” এবং জ্ঞানকাগ্ড-প্রতিপাদককে “বেদাস্তী+ঠ বলাই এক্ষণে 
বীতি হইয়াছে । কর্নকাণ্ডীরা অর্থাৎ মীমাংসকেরা বলেন যে শ্রোতধর্ষে 
চাতুর্মাস্য, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগ যাজ্ঞাদি কর্মমই প্রধান; এৰং তাহা যে 
ব্যক্তি করিবে, সে-ই, রেদের আদেশ অনুসারে মোক্ষলাভ করে। এই 
যাগযাজ্ঞাদি কর্ম কেহই ছাড়িতে পারিবে না। যদি ছাড়ে, তবে শ্রোতধর্্ম 
'হুইতে সে বিচ্ছিন্ন হইল এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ, জগতের উৎপত্তির 
সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছে ; এবং মনুষ্য যজ্ঞ করিক্া দেবতাদিগণক 
তৃপ্ত করিবে, এবং দেবতারাও মন্থুষোর যে যে বিষয় আবশ্যক তাহা পুরণ 
করিবেন, এই চক্র অনাদদিকাল হইতে চলিয়া আদিজেছে। এক্ষণে আমি এই 
বিচারের,বেশেব গুরুত্ব আছে বলিয়া! মনে করি না, করণ যাগবজ্ঞরূপ শ্রোতধ্ম 
এক্ষণে প্রচপণিত নাই। কিন্তু গীতাকালের অবস্থা ভিন্ন হওয়ায় ভগবদগীতাতেও 
(গী. ৩. ১৬-২৫) বজ্ঞকর্ম্বের মাহাত্ম্য উপরি-উক্ত-অন্ুসারেই বর্ণিত হইয়াছে । 
এই স্থানে বলিলেই যথেষ্ট_“ম। নান্তোকে তনয়ে মা ন আযৌ মা নো গোষু মা। নো অশ্বেবু 
রীসিকঃ | বারান। ণে। কব্রডামিঠো বধীরহবি্ঃ সদমিহ। হখামহে ॥” (ঝা. ১, ১১৪৮) 
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তথাপি গীত। হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে,সে সময়েও উপনিষদের জ্ঞানের 
দ্বারা মোক্ষদৃহ্টিতে এই ষজ্ঞকন্্াদির গৌশত্ব উপলব্ধ হইয়াছিল (গী, ২. ৪১-৪৬)। 
এই গৌণত্বই অহিংসাধন্মের. বিস্তারের পর ক্রমেই বাড়িয়া গিম্কাছিল। 
ষাগষজ্ঞ বেদবিহিত হইলেও তাহার জন্য পণুবধ প্রশস্ত নহে, ধান্যের. 
বজ্ঞ করিবে, এইরূপ ভাগবতধর্মে স্পষ্ট প্রতিপাদন কর! হইম্বাছে ( মভ।. শাং- 
৩৩৬, ১০ ও ৩৩৭ দেখ )। সেই জনা ( এবং কিয়দংশে পরে জৈনেরাও এইরূপ 
কথাই উত্থাপন করায় ) এখনকার কালে শ্রোতযজ্ঞমার্গের এইরূপ অবস্থা 
হইয়াছে যে, নিত্য শ্রোতাগ্সিহোত্রপালনকারী অগ্নিহোত্রী কাশীর ন্যায় বড় 
বড় ধর্ধক্ষেত্রেও খুব কমই দেখিতে পাওয়া যার; এবং দশ কুড়ি কসরের মধ্যে 
একটা জ্যোতিঙোমাদি পশ্তযজ্জ হইপ্নাছে বপিরা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায় । 
তথাপি শ্রোতধন্মই সমস্ত বৈদিক ধর্মের মূল হওয়ায় তৎসম্বন্ধে আদরবুদ্ধি 
অদ্যাপি বজায় আছে এবং জৈমিনীয় ুত্র অর্থনির্ণায়ক শাস্ত্রের তৌলের উপর 
প্রমাণ গণ্য হয়। শ্রোত যাগযজ্ঞাদি ধন্দ এইরূপ শিথিল হইলেও মন্বাদি 
স্বতিগ্রন্থে বর্ণির্ত অন্য যজ্ত--যাহাকে পঞ্চমহাষজ্ঞ বলে-_মদ্যাপি প্রচলিত 
আছে এবং এই সম্বন্ধেও শ্রোতযাগবন্্চক্রাদিরই উক্ত নিয়ম প্রযুক্ত হয়। 
উদ্দাহরণ যথা, মন্বাদি স্থৃতিকারের! বেদাধ্ায়নরূপ ব্রহ্মবজ্ঞ, তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ 
হোঁমরূপ দেবধ্ষ, বলিরূপ ভূতষজ্ঞ এবং অতিথিসম্তর্পণরূপ মনুষ্যবজ্ঞ, এইরূপ 
পচ অহিংসাত্মক ও নিত্য গৃহবজ্ঞের কথা৷ বলিয়াছেন ; এই পাঁচ যজ্ধেই অন্ু- 
ক্রমে খষিগ্রণ, পিতৃগণ, দেবতাঁগণ, ভূতগণ ও মনুষ্যগণকে প্রথমে তৃপ্ত করিরা 
তাহার পর গৃহস্থ নিজে অন্ন গ্রহণ করিবে এইরূপ গারহস্থ্যধর্শের বিধি 
প্রদত্ত হইয়াছে (মনু, ৩. ৬৮-১২৩ )। এই ষজ্ঞ করিয়! যে অন্ন অবশিই থাকে 
ভাহার নাম “অমৃত” ;) এবং সমস্ত 'লোকের আহার হইয়। যে অন্ন উদ্বৃত্ত হয় 
তাহাকে “বিঘস' বলে (মন, ৩. ২৮৫ )। এই “অমৃত” ও “বিঘস” অরই গৃহস্থের 
চকপত্এিন এইরূপ না করিয়া যে কেহ কেবল আপনার উদরের' 
জন্য অন্ন পাক করির! খায় সে অঘ অর্থাৎ পাপ ভক্ষণ করে, এবং তাহাকে 
ন্্স্থিতি খগ্বেদ ও গীতা প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই 'অঘাশী” বল! হইয়াছে (খ, 
১০০ ১১৭, ৬ ) মনু, ৩, ১১৮ 5 গী, ৬ ১৩)। এই স্মার্ভ পঞ্চমহাষজ্ঞ ছাড়া 
দান, সত, দয়া, অহিংস! প্রভৃতি সর্বভূতকিতপ্রদ অন্য ধর্মও উপনিষদে ও, 
স্থৃতিগ্রস্থে গৃহ্স্থের পক্ষে বিহিত বলিয়৷ নির্ধারিত হুইক়াছে € তৈ. ১. ১১) ১ এবং 
তাহাতেই, পরিবারের বৃদ্ধি করিয়া বংশ বজায় রাখিবে--প্রজাতন্তং মা ব্যব- 
চ্ছেৎসী:-- এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সমম্ত কর্ণাকে একপ্রকার যজ্ঞ 
বলিয়্াই মান! যায় এবং তাহ! করিবার ক্রারণ তৈতিরীয় সংহিতাঁয় এইরূপ 
উক্ত হইয়াছে বে, ব্রাহ্মণ জন্তই আপনার পৃষ্ঠের উপর তিন প্রকার খণ 
লইয়া আসে - এক খািদের, দ্বিতীয় দেবভাদিগের ও.ভৃতীয় পিভৃগণের ৷ তন্মধ্যে 
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খ্রষিদের খাপ বেদাত্যাসে, দেবতাদের খাগ যজ্ঞের দ্বার এবং পিভৃগণের খণ 
পুত্রোৎপত্তির ছারা শোধ করা আবশ্যক, নচে্ তাহার সদ্গতি হইবে ন! 
(তৈ* সং, ৬. ৩, ১৭, ৫)% | জরৎকারু যখন এই প্রকার না করিয়া বিবাহ 
খ্রিবার পূর্বেই কঠোর তপশ্চধ্যাক্স প্রবৃত্ত হইলেন তখন সন্তানক্ষয় প্রযুক্ত 
তাহার যাষাবর নামক পিতৃপুরুষ আকাশে ঝুলিয়া আছেন গাহার দৃষ্টিগোচর 
হইল এবং তাহার আদেশক্রমে পরে তিনি বিবাহ করিলেন, এইক্প মহা- 
ভারতের আদি পর্বে এক কথা! আছে ( মভা. আ. ১৩)। এই সমস্ত কর্ম অথবা 
ঘজ্ঞ কেবল ব্রাঙ্গণদিগেরই করিতে হইবে এক্নূপ নহে। বৈদিক যাগযজ্ঞ 
ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম বথাধিকার স্ত্রী ও শুদ্রের পক্ষেও বিহিত হওয়ায় স্মৃতি- 
কারদিগের কথিত চাতুর্ধপ্য-ব্যবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্দই যজ্ঞ) 
উদাহরণ যথা, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধও এক যজ্ঞ ) এবং যজ্জ শব্ের এই ব্যাপক অর্থই 
এই 'প্রকরণে বিবক্ষিত হইয়াছে । যাহার পক্ষে যাহ! বিহিত তাহাই তাহার 
ভপ (১১, ২৩৬) এইরূপ মন্ বলিয়াছেন । মহাভারতেও-_ 

আরম্ভষজ্ঞাঃ ক্ষত্রাশ্চ হুবিবজ্ঞা বিশঃ স্থৃতাঃ | 
পরিচারযজ্ঞাঃ শৃদ্রাশ্চ জপযজ্ঞ। দ্বিজাতয়ঃ ॥ 

আরম্ত ( উদ্যোগ ), হবি, সেবা ও জপ এই চার ধজ্ঞ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্র ও ব্রাহ্মণ 
এই চার বর্ণের পক্ষে ষথাহুক্রমে বিহিত এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( মা, 
শাং, ২৩৭, ১২)। সার কথা, এই জগতের সমস্ত মন্ুষাকে ঘজ্ঞার্থই ব্রঙ্গদেষ 
স্থত্তি করিয়াছেন (মভা. অন্ধ, ৪৮. ৩; ও গী. ৩, ১০ ও ৪. ৩২ দেখ)? 
ফলত চাতুর্বপ্যার্দি সমস্ত শান্ত্রোস্ত কন্মই একপ্রকার যজ্ঞ; এবং প্রত্যেকের 
নিজ নিপ্ধ অধিকারাগ্নুসারে এই ধজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম-_ধন্ধা, ব্যবপান্ন 
"বা কর্তবাব্বহার--ঘদি তাহার। প্রচলিত না রাখে তাহ হইলে সমস্ত সমাজের 
ক্ষতি হইয়া অবশেষে তাহার ধ্বংস হইবারও সম্ভাবন! হইয়া থাকে । তাই 
এই ব্যাপক অর্থে সিদ্ধ হইতেছে যে, লোকসংগ্রহার্থ যজ্ঞের আবশ্যকতা 
সর্বদাই হইয়! থাকে । রি 

এক্ষণে এই প্রপ্ন উখিত হইতেছে ঘে, যদি বেদ-অন্ুসারে এবং চাতুবর্ণাঙ্গি 
ত্বার্ত ব্যৰস্থান্ুসারে গৃহস্থের' পক্ষে সেই কেবল কম্মময়, যক্ঞপ্রধান বৃত্তি বিহিত 
বলিয়! স্বীকৃত হইল, তবে কি এই সাংসারিক কর্ন ধর্মম-শাস্ত্রান্থনারে বখা-বিধি 
(অর্থাৎ নীতি ও ধর্মের আদেশ অনুসারে ) করিলে তাহার দ্বারাই মনুষ্য জন্ম- 
মরণের ফের হইতে মুক্ত হয়? আরযদি বলাধার, যে সে ম্রক্ত হয়, তাহা 
হইলে জানের মাতব্বরী ও ঘোগাত। কি রহিল? ব্রঙ্গা্রৈক্যজ্ঞান হইয়া কষ্টে 
বিরক্ত না হইলে নামরূপাত্মক মায্না* হইতে কিংবা! জন্মমরণের ফের হইতে 
. তৈত্তিরীক্স সংহিতার বচনটি এই--“'জায়মানে। ৰৈ বাগ্গণঞ্জিভিখপিবা জায়তে বর্গ: 

চধ্যেপর্ষিতো। বজ্ধেন দেবেভাঃ প্রজয়! পিভৃতায এব ব। অনৃণে। যঃ পুত্রী বন্। ব্রপ্নচাঞিবাসাতি'। 



২৯৬ গীতারহস্য অথবা! ক স্যোগশাস্ত্র । 

যুক্তি নাই, এইরূপ জ্ঞানকা্ড অর্থাৎ উপনিষদ্ স্পষ্ট বলেন). এবং শ্রোতস্মার্ত 
ধন্ম ষদি দেখ, তবে প্রত্যেকের সমস্ত জীবন কর্মপ্রধান কিংবা ব্যাপকার্থে 
যজ্ঞময়, এইরূপ দেখা যায় । তাছাড়া যন্জার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম বন্ধক হয় না এবং 
যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্থপ্রাপ্তি হয় এইরূপ বেদও স্পষ্ট বলিয়াছেন। স্বর্গের কথা 
একপাশে সরাইয়া রাখিলেও ইপ্্রাদি দেবতারা সন্ধষ্ট না হইলে বৃষ্টি পড়ে না 
এবং যক্ত না করিলে দেবতারাও সন্থষ্ট হন না, এইরূপ নিয়ম ব্রদ্ধদেবই স্থাপন 
করিযর়াছেন। তবে বজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম বাতীত মন্ুষ্যের কাজ চলিবে কি করিয়া! ? 

অগ্মৌ প্রাস্তাহুতিঃ সন্যগাদিত্যমুপতিষ্টতে । 
আদিত্যাজ্জারতে বুষ্ঠি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥ 

প্যজ্ঞে ছত দ্রব্যাদি অগ্নি দ্বার হুষ্যের নিকট পৌছায় এবং সুধ্য হইতে পর্জন্য, 
পর্জন্য হইতে অন্ত, এবং অন্ন হইতে প্রজ1 উৎপন্ন হয়” ইহলোকে মন্ুস্থৃতি, 
মহাভারত, উপনিষদ ও গীতাতে এইরূপ ক্রম দেওয়। হইয়াছে (মন্থু ৩. ৭৬ 7 
মভা, শাং, ২৬২* ১১) মৈক্র্য, ৩. ৩৭ 5 ও গী. ৩. ১৪ দেখ )। এবং এই যজ্ঞ 
বদি কর্মের দ্বারাই সাধ্য হয় তবে কর্ম ছাড়িলে কাজ চলিবে কি করিয়া? 
যজ্ঞময় কণ্ম ছাড়িলে সংসারচক্র বন্ধ হহন্পা যাইবে, কেহ খাইতেও পাইবে 
না! ইহার উত্তরে ভাগবত ধর্ম ও গীতাশান্ম বলেন বে, যাগধজ্ঞাদি বৈদিক 
কিংবা অন্য কোন ন্মার্ত বা ব্যবহারিক যজ্ঞময় কর্ম ছাড়ে! আমরা এ কথা বলি 
না) অধিক কি, পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে এই যে ষজ্ঞের চক্র ইহ৷ বন্ধ হুইয়! 
গেলে জগৎ উংসন্ন হইবে, তোমাদের এই কথা আমাদেরও মান্য। তাই, 
কষ্ধময় যক্জ কখনই ত্যাগ কর। উচিত নহে ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত (মতা. 
শাং, ৩৪০ 7 গী, ৩. ১৬)। কিন্তজ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা কম্মক্ষয় না হইলে 
মোক্ষ নাই এইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । তাই, 
এই ছুই সিদ্ধান্ত মিলাইয়৷ সমস্ত কর্ম জ্ঞানের সহিত অর্থাৎ ফলাশ! ছাড়ি! 
নিফাম কিংব! বিরক্ত বুদ্ধিতে করিতে হইবে ইহাই আমাদের শেষ কথ ( গী. 
৩. ১৭-১৯ দেখ )। ন্বর্গফলের কাম্যবুদ্ধি মনে স্থাপন করিয়া জ্যোতিষক্টোমাদি 
যাগষজ্ঞ করিলে, বেদের কথ। অনুসারে তুমি স্বর্গফল পাইবে ইহাতে সন্দেহ 
নাই ; কারণ, বেদাজ্ঞ। কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু স্বগফল নিত্য 
অর্থাৎ স্থারী হয় না বাঁলয়। উক্ত হহর়াছে যে, 

প্রপ্যান্তং কম্মনণন্তপ্য বৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। 
তম্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যন্মৈ লোকার কম্দণে ॥* 

“ইহলোকে অনুষ্ঠিত বাগবর্জা্দি পুণ্যকর্ম্দের ফল স্বর্ভোগের দ্বারা শেধ হইলে, 

* এই মন্ত্রের খিভীর চরণ পড়িবার সময় *পুনরেতি' এবং 'ন্মৈ' এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া 
পড়িলে এই চরণে অক্ষরের কমী পড়িবে না। বৈ দ্ক গ্রন্থ পড়িবার সম অনেক দম এইরূপ 
কর' আবশ্যক হয়। ৃ 
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ষজ্ঞকারী কর্ম্মকাণ্ডী মনুষ্যকে ন্বর্নলোকে হইতে এই কর্মলোকে অর্থাৎ ভূলোকে 
পুনর্ধার আসিতে হয়” (বৃ. ৪. ৪ ৬) বেস্থ, ৩, ১৯:৮১ মতা, বন, ২৬০, 
৩৯ )। স্বর্গ হইতে নীচে আদিবার কোন্ পথ তাহাও ছান্দোগ্য- 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছাং, ৫» ১০, ৩-৯)। “কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ” 
কিংবা “ত্রেগুণ্যবিষয়। বেদা:” (গী. ২. ৪৩, ৪৫) এইরূপ কিছু গৌণত্বস্থচক ষে 
বর্ণনা ভগবদ্গী তাক আছে তাহা এই কর্মনকাণ্ডী লৌকদিগকেই লক্ষ্য করিয়া 
বল। হইরাছে; এবং নবম অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, পগতাগতং 

কামকামা লভস্তে* (গী. ৯, ২১)-_তাহাদিগকে স্বর্গলোকে ও ইহলোকে 
বারবার যাতায়াত করিতে হয়। এই যাতায়াত ন৷ ঘুচিলে আত্মার প্রর্কৃত 
শীস্তি, পুর্ণাবস্থা কিংবা মোক্ষলাভ হয় না। তাই, গীতার সমস্ত উপদেশের 
সার এই যে, শুধু যাগবজ্ঞা্দি কেন, চাতুর্বর্ণ্যের সমস্ত ধর্মই তুমি ব্রহ্গাট্মৈক্য- 
জ্ঞানের দ্বার! ও সাম্যবুদ্ধির দ্বারা আসক্তি ছাড়িয়া! কর, এই প্রকারে কর্মচক্র 
বজায় রাখিয়াও ভুমি মুক্ত হইবে (গী, ১৮ ৫»৬)। দেবতাদের উদ্দেশে, 
তিল তল কিংব। পশ্ড “ইদং অমুকদেবতায়ৈ ন মম” বলিয়া অধিতে হবন 
করিলেই যজ্ঞ হয় এরূপ নহে। প্রত্যক্ষ পশুবধ কর! অপেক্ষা প্রত্যেকের 
শরীরে কাম-ক্রোধাদি যে পণ্ুবৃত্তি আছে, সাম্যবুদ্ধিবূপ সংবম-অগ্রিতে তাহাদের 
,হোম করাই অধিক শ্ররেযক্ষব্র যক্ঞ (গী, ৪, ৩৩ )। এই অভিপ্রায়েই প্যজ্ঞ- 
সমূহের মধ্যে আমি জপযঞ” -অর্থাঁৎ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ গীতায়: ও নায়ায়ণীয় ধরে 
ভগবান্ বলিয়াছেন (গী, ১০, ২৫ 7 মভা, শাং, ৩, ৩৭ )। মনুম্থতিতেও জপের 
দ্বারাই ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে-_-তারপর আর যাহা করুক ব৷ ন। করুক,_- 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( মনু, ২, ৮৭)। অগ্নিতে আহুতি দিবার সময় “ন মম”__ 
ইহা আমার নয়--এইরূপ বলিয়া উক্ত দ্রব্যের উপর নিজের মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ 
করাই যজ্ঞের মুখ্য তত্ব ; এবং দানাদি কন্মেরও ইহাই বীজ, তাই এই কর্মের 
যোগ্যতাও যজ্ঞের সহিত সমান। অধিক কি, যাহাতে নিজের কিছু মাত্র স্বার্থ 
নাই এইরূপ কর্ম শুদ্ধ বুদ্ধিতে করিলে তাহাকে যজ্ঞ বলিলেও চলে । যজ্ঞের 
এই ব্যাখা স্বীকার কৰিলে, বুদ্ধিকে নিম কিংব! নিফাম বাখিম্া অনুষ্ঠিত সমস্ত 
কর্মকেই ব্যাপক অর্থে ষজ্ঞ বল! যায়; এবং দ্রব্যময় যজ্ঞের পক্ষপাতী মীমাংসকেত্র 
বিজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম বন্ধনকারণ হয় না” এই নিয়মনুত্র এ সমস্ত নিফ্ষাম কর্দেও 
প্রবুক্ত হর। এই কন্ন করিবার সময় ফলাশাও ত্যাগ কর প্রযুক্ত স্বর্গের যাতায়াতও 
ঘটে না এবং এই কর্ম করিলেও শেষে মোক্ষরূপ সদ্গা' 5 লাভ হয় ( গী. ৩. 
৯)। সা কথা, সংসার বণ্তময় কিংবা কর্মময় হ্হলেও কর্ম্-অনুষ্ঠানকারী- 
দিগ্নকে ছুই বর্ণে বিভক্ত কর! হুইয়া *থাকে। এক, শাস্ত্রোক্তরীতিতে ১৮ 
ফলাশ! রাখিয়। যাহারা! সংসারঘাত্র! নির্বাহ করে ( কর্মকাণ্ডী লোক); 
এক, নিষ্কাম বুদ্ধিতে বেবল কর্তব্য বলিম্বা যাহারা! জীবনযাত্রা মিরার 

৩৮ ও 



২১৮ গীতারহম্য অথব! কন্মযোগশান্ত। 

(জ্ঞানী লোক )। তন্মধো প্রথম 'র্থাং নিছক কর্মকাণ্ডতী লোকদিগের স্বর্- 
প্রাপ্তিরপ অনিতা ফল, এবং দ্বিতীর অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা কিংবা নিষ্কাম- 
বুদ্ধিতে» কর্ম্মকারী জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিত্য মোক্ষফল লাভ হয়, এইরূপ 
গীতার সিদ্ধান্ত । মোক্ষের জন্য কম্ম ছাড়িতে গীতা কোথাও বলেন নাই। 
উল্টা, অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরন্তে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, “ত্যাগ- ছাড়া” 
শবে গীতাতে কর্্মত্যাগের পরিবর্তে ফলত্যাগ'ই সর্ধত্র বিবক্ষিত। 

কর্মকাণ্ডতী ও কর্শষোগীদিগের প্রাপ্য ফল এইপ্রকারে বিভিন্ন হওয়ায়, 
প্রত্যেককে মৃত্যুর পর ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া ভিম্ন ভিন্ন লোকে যাইতে হয়। এই 
মার্গের নাম অনুক্রমে “পিতৃঘান” ও “দেবযান” (শাং. ১৭. ১৫, ১৬)। এবং 
উপনিষদের ভিত্তিতে এই ছুই মার্গই গীতার অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। 
যাহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে সেই ব্যক্তির__এবং এই জ্ঞান অন্ততঃ অস্তিমকালে 
তো অবশ্যই হইয়া গিয়াছে (গী, ২, ৭২)--শরীর মৃত্যুর পর চিতায় দগ্ধ 
হইলে, সেই অগ্নি হইতে জ্যোতি (জাল! ), দিবা, শুক্লপক্ষ, এবং উত্তরায়পের 
ছয় মাসে_-প্রয়াণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি ব্রহ্গপদে গিয়া পৌছায় এবং 
সেখানে তাহার মোক্ষলাভ হওয়ায় সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়৷ এই মৃত্যুলোকে 
ফিরিয়। আসে না; কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু কর্মনকাণ্ডী অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হয় 
নাই, সে সেই অগ্নি হইতে ধৃম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস এই 
ক্রমানুসারে চলিয়। চক্রলোকে পৌছিয়া তাহার কৃত পুণ্যের সমস্ত ফল ভোগ 
করিয়া পুনর্বার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে; এই হুই মার্সের এইরূপ ভেদ 
(গী. ৮. ২৩২৭)। “জ্যোতি (জালা) শব্দের স্থানে উপনিষদে “অর্চি* 
(জাল! ) এই শব থাকায় প্রথম মার্গের “অর্চিরা্দি” এবং দ্বিতীয়ের “ধুঘ্রা্ি, 
এইরূপ নামও আছে। আমাদের উত্তরায়ণ উত্তর ঞ্রবস্থানে অবস্থিত দেব: 
তাদের দিন এবং আমাদের দক্ষিণার়নই তাহাদের রাত্রি, এই পরিভাষার 
প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই ছই মার্গের মধো অঙ্চিরাদি (জ্যোতিরাদি) কিংবা 
গ্রথম মার্গ আরন্ত হইতে শেষ পর্যন্ত প্রকাশময় এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ ধুত্রাদি 
মীর্গ অন্ধকারময়, ইহা! স্পষ্টই দেখা বায়। জ্ঞান প্রকাশময় এবং পরব্রঙ্গ 
ণজ্যোতিষাং জ্যোতি (গী, ১৩, ১৭)--জ্যোতির জ্যোতি-_হওয়া প্রযুক্ত 
মৃত্যুর পর জ্ঞানী ব্যক্তির মার্গ প্রকাঁশময় হওয়াই সঙ্গত; গীতায় এই ছুই 
মার্গের শুরু” ও “কষ, এই যে ছুই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, প্রকাশময় ও 
অন্ধকারময়ই তাহার অর্থ। গীতার উত্তরায়ণের পরপন্তী পৈঠার উল্লেখ নাই। 
কিন্ত যাক্কের নিরুক্তে উদদগয়নের' পর দেবলোক, কুর্য্য, বৈহ্যুত' ও মানস 
পুরুষের বর্ণনা আছে (নিরুক্র ১৪. ৯)7 এবং উপনিষদে দেবযানের যে বণনা 
আছে তাহার সমন্বয় করিয়া বেদাস্তন্থত্রে উত্তরায়ণের পরে সম্বংসর, বায়ুশোক, 
ুর্ষ্য, উহ, ঘি্াৎ, বকপলোক, ইজলোক, প্রজাপন্ডিলোক গু পরিশেষে বরঙ্দলোক 
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এইরূপ পরবর্তী সমস্ত »পঠ] প্রদত্ত হইক়্াছে (বৃহ ৫, ১০ ) ৬. ২* ১৫? ছাং, 
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দেবধান ও পিতৃযান এই ছুই মার্গের পৈঠা বা আঁড্ডার বর্ণনা কর! হইল। 
কিন্ত ইহাদের মধো দিবস, গুরু পক্ষ, উত্তরার়ণ প্রভৃতির বে বর্ণনা আছে 
তাহার সাধারণ অর্থ কালবাচক হওয়ায় দেবযাঁন ও পিতৃষান এই ছুই মার্গের 
সহিত কালের কোন সম্বন্ধ আছে কিংবা! প্রথমে কখন ছিল কি না, এই প্রশ্ন 
শ্বভাবতঃ উপস্থিত হয়। দিন, রাত্রি, শুক্লপক্ষ প্রভৃতি শব্ষের অর্থ কালবাচক 
হইলেও অগ্নি, জ্যোতি, বাযুলোক, বিদ্বাৎ প্রভৃতি অন্য ষে সকল পৈঠা বর্ণিত 
হইম্নাছে তাহাদের অর্থ কালবাচক হইতে পারে না) এবং জ্ঞানী ব্যক্তি 
দিন কিংব! রাজ্রে মবিলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ হয় এইরূপ মানিলে 
জ্ঞানেরও কোন মাহাত্ম্য থাকে না। তাই, অধ্বি দিন উত্তরায়ণ প্রভৃতি 
লমস্ভ শর্ই কালবাচক স্বীকার না করিয়া বেদান্তহ্তত্রে তঁ সকল শবের 
হার! তত্তদভিমানী দেবতা কল্পনা করিয়া এই সকল দেবতা, জ্ঞানী ও কর্কাণ্তী 
ব্যক্তির আত্মাফে বিভিন্ন মার্গ দিয়া ব্রন্মলোকে ও চন্দ্রলোকে লইয়া যান, 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (বেস্ু, ৪, ২ ১৯--২১ ৪, ৩. ৪)। কিন্তু 

এই মত ভগবদ্গীতার অভিমত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। কারণ, 
উত্বরায়ণের পরবর্তী পৈঠা যাহ! কাঁলবাচক নহে, গীতায় বর্ণিত হয় নাই? 
তাহাই নহে, এই মার্গ বলিবার 'পুর্ববেই-__“যে সময়ে মরিলে কর্্মযোগী ফিরিয়া 
আসে কিংব। আসে না, সেই কালের কথা এক্ষণে তোমাকে বলিব” (গী- ৮. 
২৩) এইপ্ঈপ ভগবান্ কালের বিষয় স্পষ্ট উল্লে করিয়াছেন ; এবং মহাভারতেও 
ভীন্ম শরশধ্যায় পড়িলে দেহত্যাগ করিবার জন্য উত্তরায়ণ কালের অর্থাৎ হুর্যোর 
স্উত্তরদিকে গমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেম্স ( ভী" ১২০ ) অনু" ১৬৭ )। ইহা 
হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, দিন, শুরুপক্ষ ও উত্তরায়ণ কালই কোন-না-কোন 
সময়ে মরণের প্রশস্ত কাল বলিয়া মানা হইত। খগ্বেদেও দেবযান ও 
পিতৃযান এই ছুই মার্গের যেখানে বর্ণনা আছে (খ, ১০. ৮৮, ১৫ ও বু, ৬. ২, 
১৫), সেখানে কাঁলবাচক অর্থই বিবক্ষিত। এই এবং অন্য অনেক প্রমাণ 
হইতে আমি স্থির করিয়াছি যে, উত্তর গোলার্দের যে স্থানে হৃর্য্য ক্ষিতিজের 
উপর বরাবর ছয় মাস দৃশ্য হইয়| থাকে সেই স্থানে অর্থাৎ উত্তর ঞ্রবের নিকট 
অথব| মেরুস্থানে বৈদিক খধিদিগের যখন বসতি ছিল তখন হইতেই ছয় মাস 
তত্তরায়ণের প্রকাশকালকেই মৃত্যুর প্রশস্ত কাল বলিয়৷ মানিবারু প্রথা প্রচলিত 
বইস়্। ধাঁকিবে। ইহার সবিস্তর বিচার আমি আমার অন্য গ্রন্থে করিয়াছি 
ক্কারণ বাহাই হউক না কেন, এই ধারণাটি ষে খুবই প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই; এবং এরই ধারণাই দেবধান ও পিভৃযান এই ছুই মার্সের মধ্যে স্পট 
খরিশডুট ন। খবাকিলেও পর্ধ্যাক্ক্রমে উহাদের অন্তভূতি হইয়া! গিয়াছে। 
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অধিক-কি, এই ছুই মার্গেরই মূল এই প্রাচীন ধারণার ভিতরেই আছে, 
এইরূপ আমার মনে হয়। নচেৎ ভগবদৃগীতায় দেবযান ও পিতৃযান লক্ষা 
করিনা! একবার যে “কাল” (গী. ৮. ২৩) এবং অপর একবার “গতি” বা “স্তি” 
অর্থাৎ মার্গ ( গী. ৮. ২৬ ও ২৭) বলা হইয়াছে, অর্থাৎ এই ছুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের 
শব্ধ যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের উপপত্তি ঠিক লাগানো! যায় না। বেদান্ত- 
সুত্রের শাঙ্করভাষ্যে দেববান ও পিভৃষানের কালবাচক অর্থ স্মার্ত, ষাহ। কর্ম 
যোগের পক্ষেই খাটে ; এবং প্রকৃত ব্রহ্গজ্ঞানী উপনিষদে বর্ণিত শ্রোত অর্থাৎ 
দেবতা প্রদর্শিত প্রকাশমর মার্গের দ্বার ব্রহ্লোকে গমন করেন এইরূপ ভেদ 
করিয়! “কালবাচক” ও “দেবতাবাচক+ অর্থের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে (বেনু, শাং 
ভা, ৪. ২. ১৮-২১)। কিন্তু মূল স্ত্রে দেখা যায়, যেন কালের অপেক্ষা ন। 
রাখিয়া উত্তরায়ণাদি শব্দের দ্বার দেবত। কল্পনা করিয়া দেবযানের যে দেবতা" 
বাক অর্থ বাদরায়ণাচাধ্য নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাই তাহার মতে সর্ববস্র 
অভিপ্রেত হইয়া থাকিবে; এবং গীতায় বর্ণিত মার্গ উপনিষদের এই দেবধান 
গতিকে ছাড়িয়। স্বতন্ত্র হইতে পারে এরূপ মনে করাও সঙ্গত নহে। কিন্ত 
এ স্থলে এত গভীর:জলে প্রবেশ করিবার আবশ্যকত। নাই। কারণ দেবষান 
ও পিতৃযানের দিন, রাত্রি, উত্তরায়ণ প্রভৃতি শব্দ এ্রতিহাসিকদৃষ্টিতে মুলারস্তে 
কালবাচক ছিল কি না এই সম্বন্ধে মতভেদ -থাকিলেও এই কালবাচক অর্থ 
পরে ছাঁড়িয়৷ দেওয়া হইয়াছিল, ইহা নির্বিবাদ। কালের অপেক্ষ। না রাখিয়া 
মনুষ্য যে সময়েই মক্ুক না কেন, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের কর্মানুসারে প্রকাশমক় 
মার্গ দিয়া এবং নিছক কর্মকাণ্ডী ব্যক্তি অন্ধকারময় মার্গ দিয়া পরলোকে যাত্রা! 
করে, দেবযান ও পিতৃষাঁন এই ছুই শব্দের এই অর্থই শেষে নিদ্ধাব্রিত ও রূঢ় 
হইয়া গিয়াছে । তাহার পর, দিন ও উদ্তরায়ণ প্রভৃতি শবে বাদরায়ণাচার্যের 
কথা অনুসারে দেবতাই মনে কর কিংব। উহার লক্ষণ হইতে প্রকাশময় মার্গের 
ক্রমবর্ধনশীল পৈঠাই মনে কর, দেবযান ও পিতৃষান ইহাদের রূঢ় অর্থ যে মার্গ- 
বাচক এই সিদ্ধান্তে কোন প্রকার ভেদ হয় না । 

কিন্ত কি দেবষান, কি পিতৃষান,--শাস্ত্রোক্ত পুণ্যকর্্মকারীই এঁ ছুই মার্গ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কারণ, পিতৃবানমার্গ দেববান অপেক্ষা নিয় পৈঠার হইলেও, 
তাহাও চন্্রলোকে অর্থাৎ একপ্রকার স্বর্গলোকেই উপনীত হইবার মার্গ। তাই 
ইহলোকে শাস্ত্োক্ত কোনপ্রকার পুণ্য কর্ম করিলেই সেখানকার ক্ুখভোগের 
যোগ্যতা হয়, ইহা! স্পষ্টই দেখা যায় (গী, ৯* ২০,২১)। যাহারা.কিছুমাত্র 
শাস্্রোক্ত পুণ্যকর্ম্ম না করিয়া সংসারে যাবজ্জীবন পাপাচরণে নিমগ্ন থাকে তাহারা 
এঁ ছয়ের মধ্যে কোন মার্গ দিয়াই যাইতে গারে না। তাহারা মৃত্যুর পর একে- 
বারেই পশুপক্ষী আদি তি্্যক্ ধোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং পুনঃ পুনঃ যম" 
লোকে অর্থাৎ নরকে গমন করে এইক্প উপনিষধদে স্প বর্ণিত হইয়াছে! 
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ইহাঁকেই “তৃতীয় মার্গ বলে (ছাং, «. ১০. ৮7 কঠ. ২, ৬, ৭) এবং ভগবদ্- 

গীতাতেও নিছক্ পাপী অর্থাৎ আস্্রী পুরুষের এই নিরক্লগতিই প্রাপ্ত হয়, 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী, ১৬, ১৯-২১) ঈ. ১২ বেস্থ ৩, ১, ১২, ১৩৪ 

নিরুত্ত ১৪. ৯)। 

টবদিক ধর্মের প্রাচীন পরম্পরা ক্রমে মনুষ্য স্বীয় কর্ম্মানুরূপ মরণাস্তর তিনপ্রকার 
গতি কি ক্রন-অনুসারে প্রাপ্ত হয় তাহ উপরে উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে দেববান 

মার্ণের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় ; তথাপি ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ অর্চিরাদি সোপানে 

পর-পর আরোহণ করিয়া পরিশেষে এই মোক্ষ লাভ হয়; তাই এই মার্গের 

আর এক নাম “ক্রমমুক্তি+, এবং মরণাস্তর ব্রহ্মলোকে গিয়া সেখানে শেষে 

মুক্তিলাভ হয় বলিয়। ইহার “বিদেহমুক্তি+ এই নামও হইয়াছে কিন্ত খাঁটি 
অধাশ্মশান্ত্র ইহার পরে আরও এই কথা বলেন যে, ব্রহ্ম ও নিজের আত্মা এক-_. 

'এই পূর্ণ সাক্ষাৎকার যাহার মনে নিত্য জাগৃত আছে সেই বাক্তি ব্রহ্কে লাভ 
করিবার জনা অন্য কোন স্থানে কেন যাইবে? কিংবা মরণেরও পথই বা সে 

কেন দেখিবে? উপাসনার জনা স্বীকৃত হর্যাদি প্রতীকের অর্থাৎ সগুণ ব্রন্গের 

উপাসনার ছার! যে ব্রন্গজ্ঞান হয় তাহা প্রথমে একটু অপূর্ণ থাকে সত্য, 
কারণ, তাহার দরুণ সূর্যযলোক কিংবা ব্রদ্লৌক ইত্যাদির কল্পনা মনে উদ্দিত 

"হইয়া তাহাই মরণ সময়েও ন্ুনাধিক পরিমাণে মনে স্থামী হইয়া থাকে । 
তাই, এই ত্রুটি পরিহার করিয়া মোক্ষলাভার্থ এই সকল লোককে দেবযান মার্গ 
দিয়াই যাইতে হয়,_-( বেস, ৪, ৩. ১৫)। কারণ, মরণ সময়ে যাহার যেরূপ 

ভাবনা কিংব ক্রুতু হয় তাহার সেইরূপ গতি হয় ইহা অধ্যাত্মশাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত 
( ছাঁং, ৩. ১৪, ১)। কিন্তু সগুণোপাসনা কিংবা অন্য কোন কারণে ব্রহ্ম 

ও নিজের আত্মার মধ কোন দ্বৈতী অন্তরাঁল* তৈ. ২. ৭) যাহার মনে একটুও 

অবশিষ্ট থাকে না, সেই বাক্তি সর্বদাই ব্রহ্গরূপে থাকায় তাহাকে ব্রহ্মলাভের 

জন্য অনা কোথাও যাইতে হস না, ইহা! স্পষ্টই রহিয়াছে । এইজন্য শুদ্ধ ব্রহ্- 
জ্ঞানের দ্বারা যে ব্যক্তি পূর্ণ নিফাম হইয়াছে, “ন তস্য প্রাণ! উৎক্রামস্তি ব্রদ্ষৈব 
সন্ ব্রহ্মাপোতি*_-তাহার প্রাণ আর কোথাও যায় না, সে নিত্য ব্রহ্মভূত হইয়া 

ব্রদ্মেতেই লন্ন প্রাপ্ত হয়-_-এইরূপ বৃহদারণ্যকে (বৃ, ৪, ৪. ৬) যাজ্বন্ধ্য জনককে 

বলিয়াছেন: এই প্রকার ব্যক্তি “অত্র ব্রহ্ম সমস্তে”, ( কঠ, ৬. ১৪ ) এইখানেই 
ব্রহ্ম লাভ করেন, এইরূপ বৃহদারণ্যক ও কঠোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে । এই 

শ্রুতির ভিত্তিতে, মোক্ষার্থে স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজনদ'ই এইরূপ শিবগীতা- 
তেও উক্ত হইয়াছে । ব্রঙ্গ এরূপ কোন বস্ত নহে যে, তাহা অমুক স্থানে আছে ও 
অমুক স্থানে নাই (ছাং. ৭. ২৫) মুং, ২. ২৯ ১১)। তবে, কোনসময়ে পূর্ণ 
রন্গ প্রাপ্তির জন্য পূর্ণজ্ঞানী পুরুষকে উত্তরায়ণ, হূর্য্যলোক আদি মার্গ দিয়া ক্রমে 

রহ ক্রমে বাইতে হইবে কেন? ব্রহ্ম বেদ ব্রন্গেব ভবতি” ( মুং, ৩, ২, ৯) যে ত্রহ্গকে 
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জানে সে এখানেই, এই লোকেই ব্রহ্ম হইয়। গিয়াছে । একজনের অপরের কাছে 
যাইতে হইলে, “এক” ও “অনা* এই স্থলরৃত কিংব। কালরুত ভেদে থাকে 7? এবং 
এই ভেদ, শেষের অদ্বৈত ও শ্রেষ্ঠ ব্রন্মোপলব্ধির মধ্যে থাকিতে পারে নাঁ। তাই, 
প্যস্য সর্বমাট্ৈিবাহভূৎ* (বু. ২. ৪. ১৪), কিস্বা পসর্ববং খহিদং ব্রহ্ম” ( ছাং ৩, 
১৪. ১), অথবা আমিই ব্রহ্ধ-_"অহং ব্রহ্ষান্মি” (বৃ. ৪. ১৯) এইরূপ যাহার 
মনের নিত্য অবস্থ। দড়াইয়াছে সে ব্রহ্গ-প্রাপ্তির জন্য অন্তস্থানে কেন যাইবে ?-- 
সে সর্বদাই ব্রহ্গভৃতই হইয়। থাকে। পুর্বপ্রকরণের শেষে যাহা ৰল! হইয়াছে 
গীতাতে সেই ভাবেই পরম জ্ঞানীপুরুষের এই প্রকার বর্ণন কর! হইয়াছে 
যে, “অভিতে। ব্রহ্মনির্ববাণং বর্ততে বিদ্দিতাত্বনাম্* (গী. ৫. ২৬)--বাহার। 
হ্বৈতভাব ত্যাগ করিয়া! আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাদিগের প্রারন্ধকর্ম- 
ক্ষয়ার্থ মৃত্যুর পথ দেখিতে হইলেও মোক্ষলাভের জন্ত কোথাও যাইতে হয় না, 
কারণ ব্রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষ তো সর্বদাই তাহাদের সম্ফুথে হাত জোড় করিয়া 
দণ্ডায়মান ; কিংবা! “ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গে। যেষাং সামো স্থিতং মন” (গী" ৫. 
১৯)-_ধাহাদিগের মনে সর্বভূতান্তর্গত ব্রহ্মাটআক্যরূপ সাম্য প্রতিভাত হয় তাহারা 
( দেবযান মার্গের অপেক্ষ1 ন! রাখিয়া ) এখানেই জন্মমরণকে জয় করিয়াছেন » 
অথব৷ “ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমন্থুপশ্যতি*- _সমস্ত ভূতের নানাত্ব ন্ট হইয়! সেই 
সমস্ত একস্থ অর্থাৎ ব্রদ্ধরূপ বলিক্বা৷ ফাহার মনে হয়, সে-ই “বর্গ সম্পদ্যতে”__ 
ব্রন্ধে মিলিত হয় (গী, ১৩. ৩০ )। €সইবূপ আবার, দেবযান ও পিতৃধান এই 
ছই মার্গ তত্বতঃ যাহারা জানে সেই কর্মযোগীরা মোহ প্রাপ্ত হস ন/” ( গী. ৮. 
২৭), এইরূপ গীতার যে বচন উপরে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যেও তত্বত 
যাহারা জানে” এই পদ্দের অর্থ “পরম ব্রক্ষস্বর্ূপ যাহারা জানে ইহাই 
বিবক্ষিত (ভাগ, ৭. ১৫. ৫৬ দেখ্ট)। ইহাই পূর্ণ ব্রহ্গীভৃত কিংবা পরাকাণ্ঠী 
ব্রহ্স্থিতি ; এবং শ্মৎ শঙ্করাচার্য্য আপন শারীরক এপি ৪, ৩. ১৪ ) 
ইহাই অধ্যান্মজ্ঞানের অত্যন্ত পরাকাষ্ঠা কিংব৷ পূর্ণাবস্া এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া- 
ছেন। অধিক কি, এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে একপ্রকার পরমেশ্বরই হইতে, 
হয়, এইরূপ বলাতেও কোন অতিশক্বোক্তি হইবে না এবং এই প্রকারে ব্রহ্গীভূত 
ব্যক্তি কর্্মজগতের সমল্য বিধিনিষেধের অতীত অবস্থায় উপনীত হন, ইহাও আর 
বলিতে হইবে না) কারণ তাহার খ্রন্গজ্ঞান সর্বদাই জাগৃত থাক৷ প্রযুক্ত তাহারা 
যাহা কিছু করেন তাহা সর্বদাই নিফাম বুদ্ধির ত্বার প্রেরিত হয় বলিয়া 
পাপপুপণোর ছার! নিপিপ্ত থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ব্র্গপ্রাপ্তির জন্য 
অন্য কোথাও যাইবার কিংবা মরণেরও কোন আবশ্যকত। ন! থাকাঁয় এইরূপ 
স্থিত প্রন্ত ব্রন্মনিষ্ট পুরুষকে 'জীবন্দক্ত* বসে ( যো. ৩. ৯ দেখ )। বৌদ্ধেরা আত্ম 
কিংব ব্রহ্ম না৷ মানিলেও জীবন্মক্তের এই নিফাম অবস্থাই মন্থষ্যের পরম সাধ 
এই কথ। তাহারা স্বীকার করেন। অল্প শবভেদে এই মতকে তীহারা আগন 
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ধর্শে গ্রহণ করিয়াছেন (প।রশিষ্ট প্রকরণ দেখ )। পরাকাষ্ঠার নিষ্ামত্বের এই 
অবস্থা এবং সাংসারিক কন্মন ইহাদের মধ্যে স্বভাবতই পরম্পর-বিরোধ থাক৷ প্রযুক্ত 
যে এই অবস্থা! প্রাপ্ত হইয়াছে সে কর্ম হইতে ্বতই মুক্ত হুইক়্া সন্ন্যাসী হুইয়! 
সায়, এইরূপ অনেকে ৰবলেন। কিন্তু এ মত গীতার মান্য নহে; স্বয়ং পরমেশ্বর 
বেরূপ কর্ম করেন সেইরূপ জীবনুক্তেরও নি্কামবুদ্ধিতে লোক-সংগ্রহার্থ আমরণ 
সমস্ত ব্যবহার করাই অধিক শ্রেয়স্কর, কারণ, নিফামত্ব এ কর্ম এই ছুয়ের মধ্যে 
বিরোধ নাই, এইরূপ পীতার সিদ্ধান্ত । ইহা পরবর্তী প্রকরণের নিরূপণে স্পষ্ট 
প্র যাইবে। গীতার এই তব্ষ ষোগবাসিষ্ঠেও স্বীকৃত হইয়াছে ( যো. ৬. 
*১৯৯)। 

ইতি দশম প্রকরণ সমাপ্ত । 



একাদশ প্রকরণ। 
সন্াস ও কর্মযোগ | 

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগন্চ নিঃশ্রেরসকরাবুতৌ । 
তয়োস্ত কর্ণাপন্টাসাৎ কর্মযোগেো! বিশিষাতে ॥% 

গীতা, ৫, ২। 

পূর্বপ্রকরণে সবিস্তর বিচার করিয়াছি যে, সর্বভূতে একতে অবস্থিত 
পরমেশ্বরের অনুভবাত্মক জ্ঞান হওগ়াই অনার্দি কর্মের ফের হইতে মুক্তিলাভের 
একমাত্র মার্শ; এবং এই অমৃত ব্রন্মের জ্ঞানলাভে মন্ুয্যের স্বাতন্ত্রা আছে কি 
না এবং এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, মায়াজগতের অনিত্য ব্যবহার কিংবা 
কন্ম মনুষ্য কেন করিবে। শেষে এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে ষে, বন্ধন কর্মের 
ধর্ম বা গুণ নহে, উহা! মনের ধর্ম; তাই ব্যবহারিক কর্মের ফলে আমাদের 
যে আসক্তি হইয়া! থাকে তাহা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা ক্রমশ হাস করিয়। উক্ত 
কর্ম শুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে করিয়া গেলে, কিছুকাল পরে সাম্যবুদ্ধিরপ 
আত্মজ্ঞান দেহেন্দরিয়াদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও পরিশেষে পুর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়। 
মোক্ষরূপ পরম সাধ্য কিংবা! আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে হইলে তাহার 
জন্য কিরূপ সাধন করিতে হয়, হহার নিষ্রত্তি এইরূপ হইয়াছে। এক্ষণে, 
এই প্রকার আচরণের দ্বার অর্থাৎ যথাশক্তি ও যথাধিকার নিফ্ষাম কর্ম 
করিতে থাকিলে, কন্মবন্ধন মোচন হইয়। চিত্তগুদ্ধির দ্বার শেষে পুর্ণ ব্রহ্গঙ্ঞান প্রাপ্ত 
হইলে পর, সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞানী ব৷ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কর্মই করিতে থাকিবে, 
কিংবা! যাহা কিছু পাইবার তাহা পাইয়া! কৃতকৃত্য হওয়ায় মায়'জগতেব 
সমস্ত ব্যবহার নিরর্থক ও জ্ঞানের বিরুদ্ধ বুঝিয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিবে এই 
গুরুতর প্রশ্নের বিচার উপস্থিত হয়। কারণ, সমস্ত কম্ম ত্যাগ করা ( কর্ম 
সন্ন্যাস) বা তাহাই আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে কর! 1 কর্মযোগ ), এই ছুই পক্ষ 
তর্কদৃর্টিতে এই স্থলে সম্তব। এবং ইহার মধ্যে যে পক্ষ শ্রেষ্ঠ স্থির হইবে, 
তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয় প্রথম হইতে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতেই আচরণ করা 

* “ন্াস ও কশ্শযোগ উভয়ই নিংশ্রেযম্কর অর্থাৎ মোক্ষদায়ক ; কিন্তু এই উভয়ের 
মধ্যে কন্মসন্ত্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই অধিক শ্রেষ্ঠ।” দ্বিতীয় চরণের **কর্সন্যাস” পদ হইতে বুঝা 
বায ধে, প্রথম চরপের “সন্ন্যাস” শব্দের কি অর্থ করিতে হইবে । গণেশগীতায় চতুর্থ অধ্যায়ের 
আরম্তে গীতার এই প্রস্নোত্তরই লওয়া হইয়ছে। সেখানে এই গ্োক অর শব্বতেদে এই 
প্রকার আসিয়াছে” 

'“ক্রিয়াধোগে। বিয়োগশ্টাপুযুডৌ। মোক্ষম সাধনে। 
তক্সো বধ্যে ত্রিয়াযোগন্তযাগ।ত্তস্য বিশিষ্যতে ॥” 



ন্যাপ ও কর্মযোগ ॥ ৩০৫ 

কুবিধাজনক বলিয়া! এই ওতন্গের তারতম্যের বিচার ব্যতীত কর্পীকর্মের কোন 
আধ্যাম্ষিক বিচারই সম্পূর্ণ হয় না। পূর্ণ ব্রঙ্গগ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, কর্ম কর! 
আর ন! কর! দুই-ই সমান (গী- ৩. ১৮ ), কারণ সমস্ত ব্যবহারে কম্ম অপেক্ষা 
বুদ্ধি শ্রে্ হওয়ার, জ্ঞানের দ্বারা সর্বূতে বাহার সমস্ব-ুদ্ধি হইয়াছে, তাহার উপর 
কোন কর্মেরই শুভাশুভত্বের লেপ লাগে না (গী, ৪. ২৯১ ২১)-_অজ্জুনকে 
কেবল এইটুকু বলিলে কা্্যনির্বাহ হইত লা। তাহার প্রতি ভগবানের ইহাই 
নিশ্চিত উপদেশ ছিল যে, তুমি যুদ্ধ কর-যুদ্ধন্ব ! (গী. ২, ১৮) এবং এই 
খজনাদী স্পঃ উপদ্দেশের সমর্থনে “যুদ্ধ করিলেও ভাল এবং না করিলেও 
ভাল” এইরূপ ধরা-ছাড়া উত্তর অপেক্ষা অন্য কোন বলবস্তুর কারণ দেখান 
আবশ্যক ছিল। অধিককি, কোন কর্মের ভরঙ্কর পরিণাম চক্ষের সম্মুখে 
দেখা গেলেও, বুদ্ধিমান বাক্তি তাহা কেন করিবে, ইহা বলিবার জন্যই গীও৩া- 
শান্থের ক্যটি) ইহাই গীতার বৈশিষ্ট্য । কর্ধের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং 
জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়, ইহা! সত্য হইলে, জ্ঞানী ব্যক্রির কর্ম করাই দরকার কেন? 
কর্্বক্ষয় অর্থে কর্ত্যাগ নহে ঃ কেবল ফলাশ! ছাড়িলেই কর্মের ক্ষয় হয়, 
সমস্ত কর্ম ত্যাগ করা যায় না; ইত্যার্দি সিন্ধান্ত সত্য হইলেও, ইহা হইতে 
পুরাপুরি সিদ্ধ হুর ন1 যে, যতটুকু কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় তাহাও ত্যাগ করিবে 
না। এবং ন্যায়তঃ দেখিলেও এই অর্থই নি্পন্প হয়। কারণ, চতুদ্দিক 
জলময় হইলে যেরূপ জলের জন) কুপের দিকে কেহ ছুটির যার না, সেইরূপ 
কর্মের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞান হইলে জ্ঞানী পুরুষকে কর্মের 
কোন অপেক্ষ। রাখিতে হয় না, এইরূপ গীতাতেই উক্ত হইয়াছে (গী. 
২৪৬)। এই জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্তে অজ্জুন শ্রীকৃষ্জকে প্রথমে 
ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার মতে ব্্লাপেক্ষা নিষ্ধাম কিংব! সাম্যবুদ্ধি 
ধ্দি শ্রেষ্ঠ হর, তবে স্থিত প্রজ্ঞের ন্যায় আমারও বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিলেই হুইল ) 
আই ঘোর যুদ্ধকর্ম্মে কেন" আমাকে স্থাপন করিলে 1! ( গী. ৩. ৯) এই 
প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় তগবান্ “কশ্্শ ত্যাগ করিতে কেহ পারে না, ইত্যাদি 
ধারণ বলিয়৷ চতুর্থ অধ্যায়ে কন্মের সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু সাংখ্য ( সগ্যাস ) 
শু কম্মযোগ এই ছুই মার্গই যদি শাস্ত্রে বল! হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানলাভের 
পরে ইহাদের মধ্যে যাহার যে মার্গ ভান লাগিবে সে-ই সে মার্গ স্বীকার করুক, 
এইরূপ বগিতে হয়। তাই পঞ্চম অধ্যায়ের আরস্তে অজ্ঞুন আবার এই 
প্রশ্ন করিলেন যে, ছই বার্গ মিশা-মিশি করিয়া আমাকে '| বাজনা, এই ছয়ের 
মধ্যে ভাঙে! বেটি তাহাই আমাকে ঠিক করিক্া) বলে! (গী. ৫, ১)। জ্ঞানোত্তর 
কর্ম, কর! কিংবা ন। কর! যদি লমানইচ্ছঙ্গ তবে আমার ইচ্ছামত তাং আমি 
করিব কিংবা করিব না। কম্ম করাহ উত্তম পক্ষ-হুইণে, মাকে তাহার করণ 
লো, তাহা হইলে আমি তোমার কথ। অনুসারে চলব । অজ্জনের এই প্রশ্ন 

৩৪ 



৩০৬ গীতারহুস্য অথবা কর্মাযোগশাস্ত্র । 

[কিছুই অপুর্ব নহে। যোগবাপিষে রাম বসিষকে (যো. «* ৫৬. ৬) এবং গণেশ 
(৪. ১) বরেণ্য নামক রাজ গণেশকে এই প্রশ্নই করিয়াছেন । কেবল, 

আমাদের দেশে নহে, যুরোপ-খণ্ডের যেখানে তত্বজ্ঞানের বিচার সর্বপ্রথম সুরু 
হয় সেই গ্রীন. দেশেও প্রাচীন কালে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, ইহ! 
আযারিষ্টটলের গ্রন্থে দেখ! যায়। এই প্রসিন্ধ গ্রীক জ্ঞানীপুরুষ স্বীয় নীতিশাস্ত 
মন্বন্ধীয় গ্রন্থের শেষে (১০.৭ ও ৮) এই প্রশ্নই উপস্থিত করিয়া, নিজের 
এই মত প্রথমে ৰলিয়াছেন যে, সংসারের কিংবা! রাজকার্য্যের ব্যস্ততায় আযুক্ষেপ 
করা অপেক্ষা জ্ঞানীপুরুষের শাস্ততাবে তত্ববিচারে আরুক্ষেপ করিলেই প্রত ও 
পুর্ণ আনন্দ হয়, তথাপি, ইহার পর লিখিত স্বীয় রাজধন্মসন্বন্ধীক্ গ্রন্থে (৭. ২ ও 
৩) আ্যারিই্টল বলিয়াছেন যে, প্বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তৰবিচারে 
এবং কেহ কেহ রাষ্ত্রকার্ধো ব্যাপৃত দেখা বায়; এবং এই ছুই মার্গের মধ্যে 
কোন্টি ভাল, জিজ্ঞাস! করিলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক মার্গই অংশতঃ সত্য। 
তথাপি কর্ম অপেক অকর্ম্মকে তাল বস! ভূল ।* কারণ, আনন্দ ও এক কর্ম্মই 
এবং প্রকৃত শ্রেয়োলাভও অনেকাংশে জ্ঞানযুক্ত-ও নীতিযুক্ত কর্ম্মেতেিই আছে, 
এইরূপ বলিতে বাধা নাই”। আ্যারিষ্টুল ছুই স্থানে ছুই বিভিন্ন বিধান 
করিক্াছেন দেখির! “কর্ম জ্যায়ো হৃকম্্ণঃ* ( গী. ৩৮), অকর্ম্ম অপেক্ষ! 
কর্ম শ্রেষ্ট_গীতার এই স্পষ্ট কথার -গুরুত্ব পাঠকের উপলব্ধ হইবে। 
বিগত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফরানী পশ্ডিত অগষ্টঘ. কৌ স্বকীয় আধিভৌতিক 
তত্বজ্ঞানে বলিয়াছেন যে,--“তস্ববিচারেই নিমগ্ন হইয়া আযুক্ষেপণ শ্রেয়ঙ্কর 
বলা ভ্রান্তিমূলক ; যে তত্বজ্ঞ পুরুষ এইপ্রকারে জীবন নির্বাহ করিয়া 
সাধ্যমত লোকের কল্যাণসাধনে বিরত হন, তিনি নিজের সাধনগুলির 

, অপব্যবহার করেন, এইরূপ বলিতে হইবে ।* উপ্টাপক্ষে জন্দ্রান তত্ববেত! 
' শোপেনহর প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, জগতের সমস্ত ব্যবহার, এমন কি 
জীবনধারণ করাও, ছঃখময় হওয়ায় তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই সমস্ত 
কর্মের যত শীত সম্ভব নাশ করাই এই জগতে' মনুষ্যের প্রকৃত কর্তব্য । 
কৌতের মৃত্যু হয় ১৮৫৭ খুষ্টান্বে এবং শোপেনহরের মৃত্যু হয় ১৮৬০ খৃষ্টাবে। 
শোপেনহরের পদ্থ! হার্টমান পরে বজায় রাখিয়াছেন। স্পেনসর মিল প্রসৃতি 
ইংরেজ-তবশান্ত্রভ্ের মত কৌৎ্এরই ন্যায়, ইহা বল! বাছুল্য । কিন্তু ইহাদিগকেও 
ছাড়াইয়। গিয়া নিতাস্ত আধুনিক আধিভৌতিক জর্মন পগুত নিংশে স্বকীর গ্রন্থে 
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সন্ন্যাস ও কর্ত্মযোগ । ৩০৭ 

সবলে বলিয়াছেন যে, ঘমূর্থশিরোমণিঃ অপেক্ষ। সৌদ্যতর নাষ বর্শসন্যাসী- 
দিগের প্রতি প্রয়োগ করা বাইতে পারে না ।* 

স্ুরোপখণ্ডে আরিই্টল হইতে এখন পর্যস্ত এই বিষয়ে যের়প ছুই পক্ষ 
আছে, সেইরূপ প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্যন্ত হিন্দুস্থানের বৈদিকধর্দেও 
এই সম্বন্ধে ছুই মার্গ ষমান চলিয়া আসিতেছে (মভা, শাং, ৩৪৯, ৭)। তন্মধ্যে 
এক মার্গের নাম সন্ত্যাসমার্গ, সাংখ্যনিষ্ঠা কিংবা শুধু সাংখ্য ( অথব৷ জ্ঞানেতেই 
নিত্য নিমগ্ন থাকায় জ্ঞাননিষ্ঠাও ) বল! হয়; দ্বিতীয় মার্গের নাম কর্ধ- 
যোগ, কিংব সংক্ষেপে শুধু ফোগ. অথবা কর্মনিষ্ঠা বলা হয়। সাংখ্য ও যোগ 
এই ছুই শবে অনুক্রমে কাপিলসাংখ্য ও পাতপ্জল ফোগ অর্থ বিবক্ষিত নহে 
ইহু। পূর্বে তৃতীয় প্রকরণেই আমি বলিয়াছি। কিন্তু সন্ন্যাস” শব্দও একটু 
সন্দিপ্ধ হওয়ায় তাহার অর্থ একটু বেশী ব্যাখা করা এখানে আবশ্যক । 
সন্নাস' শবে “বিবাহ ন। করা” কিংবা বিবাহ করিলে, স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া, 
গেরুয়া বস্ত্র ধারণ কর!” অথবা “কেবগ চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করা” এইটুকু অর্থ 
ম্থানে বিবক্ষিত নহে। কারণ, বিবাহ না করিয়াও ভীক্ম আমরণ রাজকার্ষে 
ব্যাপৃত ছিলেন ; এবং ব্রঙ্থার্ষ্য হইতে একেবারেই চতুর্থীশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রীমৎ 
শঙ্করাচার্য্য, কিংবা আমাদের মহারাষ্টরদেশে আমরণ ব্রহ্মচারী গোস্বামী থাকিয়া 

* শ্ীসমর্থ রামদাস জ্ঞানবিস্তারের দ্বারা জগতের উদ্ধার চে! করিয়াছেন। জ্ঞানোত্তর, 
জগতের বাবহার কেবল কর্তবা বলিয়! লোকের কল্যাণার্থ করিবে কিংবা তাহা 
মিথ্যা বলিয়। সমস্ত ছাডিয়। দিবে ইহাই এখানে মুখ্য প্রশ্ন । এই ব্যবহার যে 
করে সে-ই কর্্যোগী; তারপর সে বিবাহ করুক বানা করুক অথবা গেরুয়া 
বসন পরুক বা না পরুক তাহাতে কিছুই আসে যায় না। একথ! বলা যাক্ক 
বৈ, এইরূপ কর্ম করিতে হইলে বিবাহ নার কিংবা গেরুয়া বসন পরা! কিংবা 
সহরের বাহিরে বৈরাগী হইয়া থাকাই অনেক সময় বিশেষ সুবিধাজনক হয় ॥ 
কারণ, তাহ। হইলে-নিজের শ্চাতে পরিবার-পোষণের বগ্তাট না থাকায় আমা- 
দের সমস্ত সময় ও পরিশ্রম" লৌককার্য্যার্ধে বায় করিবার পক্ষে কোন বাধাই 

* কর্দযোগ ও কর্পতাগ (সাংখ্য কি€্! সন্ন্যাস) এই ছুই মার্গের নাম ইনি আপন 
£595517:£5%% নামক গ্রন্থে অনুক্রমে (900101517 ও 19939110197), দিয়াছেন । 
কিন্তু আমার মতে এই নাম ঠিক নহে। [99331112197 শব্দের অর্থ-__“উদাস, নিরাশাবাদী 
কিম্বা কীছনে ফিংবা গোম্শ। মুখো” ॥ কিন্তু সংসার অনিতা ভাবিয়া যাহার1 সংসার ত্যাগ 
করে তাহারা আনন্দে থাকে এবং সংসার ত্যাগ করিলেও তাহা আনন্দের সহিতই ত্যাগ 
করে। তাইণডাহাদের সম্বন্ধে [১85911015 শব প্রয়োগ কঠী' আমার মতে ঠিক নহে। 
ইহা অপেক্ষ। কর্মযৌগের 17173751970. এক. সাংখ্য কিংবা! সন্গ্যাসমার্গের 00190192 
এইকসপ নাম দেওয়াই অধিক প্রশত্ত। বৈদিক ধর্দানুসারে ছুই মার্গে ব্রহ্মজ্ঞান একই 
হওয়ার ছুয়েতেই আনন্দ ও শাস্তি একই হইয়া ধাকে। এক মার্গ আনন্দময় এবং অন্য মার্স 

১ হুখময় কিংবা এক আশাবাদী এবং অন্য নিরাশাবাদী এইরূপ ভেদ আলি করি না। 
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থাকে না। এইরূপ পুরুষের সন্ন্যাসী বেশ থাকিলেও, দে তব-দৃষ্টিতে কর্শযোগীই ॥ 
কিন্তু উল্টাপক্ষে অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত ব্যবহারকে অসার তাবিয় ও ত্যাগ করিরা 
ষাহ।র! চুপ করিয্! বসিয়া থাকে তাহাদিগকে সঙ্গাদী বলিতে হয়, চাই তাহারা 
প্রতাক্ষ চতুর্াশ্রম গ্রহণ করুক আর নাই করুক। মোর্দা কথ, গীতার 
কটাক্ষ গেরুয়। বস্ত্রের উপরে কিংব! শুভ্র বস্ত্রের উপরে, অথব! বিবাহ কিংব। 
ব্রহ্ষচর্যের উপরেও নহে ; জ্ঞানী পুরুষ জাগতিক বাবহার করে কিংবা করে ন৷ 
এই এক বিষয়ের উপরেই নজর রাখিয়া সন্লাস ও কর্মযোগ, গীতাক্জ এক 
ছুই মার্গের ভেদ করা হইয়াছে । বাকী বিষন্ন গীতাধর্ম্মে গুরুত্বহ্চক নহে। 
সন্নাদ কিংব! চতুর্গাশ্রম শব্দ অপেক্ষা কত্মসর্াস কিংবা কর্মত্যাগ শবই 
এস্থলে অধিক অনর্থক ও নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু এই ছুই অপেক্ষা শুধু সন্াস 
শব প্রয়োগ করিবারই "অধিক চলন থাকায় তাহার পারিভাষিক অর্থ 
এইখ'নে খুলিয়।৷ বলিয়াছি । যাহারা জাগতিক ব্যবহারকে অসার মনে করে 
তাহারা সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অরণ্যে গিয়। স্থৃতিধর্মান্ুসারে চতুথাশ্রম 
গ্রহণ করে বলিকা! কর্ম্মত্যাগের এই মার্ঁকে সন্গাস বলে। কিন্তু তাহার 
প্রধান অংশ কন্ম্মতাগই, গেরুয়া বসন নহে । 

পূর্ণজ্ঞান হইবার পর কন্ম করিবে ( কর্মযোগ ) কিংবা! কর্ম ত্যাগ করিবে 
( কর্মসন্নাস ), এইরূপ ছুই পক্ষ প্রচলিত থাকিলেও, শেষে মোক্ষলাতের ছই 
মার্গ স্বতন্ব অর্থাৎ সমানরূপেই সমর্থ; কিংব! 'কর্দমযোগ পূর্বাঙ্গ অর্থাৎ প্রথম 
পৈঠাগত্র এবং শেবে মোক্ষলাভার্থ কম্ম ত্যাগ করিয়। সন্াসই গ্রহণ করিতে 
হইবে, এই প্রশ্ন গীতার সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা। এই স্থানে উপস্থিত, 
করিয়াছেন । গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীক্প অধ্যায়ের বর্ণন হইতে এই ছুই সার্গকে 
স্বতন্ব বলিয়! জান! যায় । কিন্তু প্নখনই হউক না কেন, সন্যাসাশ্রম অবলম্বন, 
কবিরা সাংসারিক কম্ম ত্যাগ না করিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ 
যাহাদের মত- এবং তাহাই গীতারও প্রতিপাদ্য হইবে এই বুদ্ধিতে গীতার টাক! 
করিতে যাহার! প্রবৃত্ত হইয়।/ছে-_তাহারা গীতার" এইরূপ তাৎপর্যযার্থ বাহির 
করিয়া থাকে যে, “কন্মযোগ স্বতন্তরূপে মোক্ষলাভের মার্গ নহে, প্রথমে চিত্তগুদ্ধির . 
জন্য কর্ন করিয়া শেষে সন্গযাসই গ্রহণ করিতে হইবে, সন্যাসই চরম অর্থাৎ মুখা 
নিষ্ঠ।।” কিন্ধু এই অর্থ স্বীকার করিলে “সাংখ্য (সন্গযাস ) ও যোগ ( কর্মযোগ ). 
জগতে এই দ্বিবিধ নিষ্ঠা আছে” (গী, ৩, ৩), এইকপ ভগবান্ ষাহা৷ বলিয়াছেন, 
দেই দ্বিবিধ পদের সার্থকতা আদৌ থাকে না। কর্মযোগ শবের তিন অর্থ 
হইতে পারে”-(১) জ্ঞান হউক বা না৷ হউক, ধাগঝজ্জাদি চাতুর্বর্পেচর কিংব! 

_শ্রোতম্মা্ত কর্ম করিয়াও মোক্ষলাভ হয়-৮ইহাই প্রথম অর্থ। কিন্ক মীদাংসক- 
দিগের এই পক্ষ গীতার মানা নহে (গী. ২. ৪৫)। (২) চিত্তগুদ্ধির জন্য কর্ছ 
করা ( কর্দমবোগ ) আবশাক ঘলিক্না কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্শ কর1--ইহাই 
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দ্বিতীর অর্থ। এই অর্থে কর্মযোগ সন্াসমার্গের পূর্বাঙ্গ কিংবা পূর্বায়োজন। 
রিস্ত গীতার বর্ণিত কর্্মফোগ ইহা নহে । (৩) নিজের আত্মার কলাণ কিসে 
হয় তাহা ধিনি জানেন সেই জ্ঞানী পুরুষ যৃদ্ধাি স্বধর্মোক্ত সাংসারিক কর্ম 
আমরণ করিবেন কি করিবেন না ইহাই গীতার মুখা প্রশ্ন ; এবং ইহার উত্তর 
এই যে, জ্ঞানী পুরুষকে ও চাতুর্র্ণোর সমস্ত কর্ম নিষ্কাদ বুদ্ধিতে করিতে হইৰে 
( গী. ৩. ২৫ ),--ইহাই কর্মযোগ শবের তৃতীয় অর্থ; এবং এই কর্শাযোগই 
গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহা সন্লাসমার্গের পূর্বাঙ্গ কখনই হইতে 
পারে না, কারণ এই মার্গে কর্ম হইতে কখনই মুক্তি নাই। ' এখন প্রশ্ন 
হইতেছে মোক্ষলাভের বিষয়ে । এই বিষষ্কে গীতার স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 
জ্ঞানলাভ হইলে, নিফাম কর্ম বন্ধন না হইয়া, সন্গযাসের দ্বারা যে মোক্ষ লাভ 
করিবার কথ।, সেই মোক্ষ কম্মযোগের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায (গী" ৫. ৫)। 
তাই, গীতার কন্মষোগ সন্ন্যাসমার্শের পূর্বাঙ্গ নহে; কিন্তু জ্ঞানোত্তর এই ছুই 
মার্গই মোক্ষদৃষ্টিতে স্বতন্থ অর্থাৎ তৃলাবল । গী, ৫. ২)) ণলোকেহস্সিন্ দ্বিবিধা 
নিষ্ঠা” (গী ৩. ৩) এই গীতাবাক্যের 'এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে । এবং 
এই কারণেই, ভগবান্ পরবর্তী চরণে পজ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন 
যোগিনাং” এই ছুই মার্গকে পৃথক্ রূপে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। পরে ১৩ষ 

অধ্যায়ে "অন্য সাংখোন ষোগেন কন্দ্রষোগেন চাপরে* (গী- ১৩.২৪) এই 
শ্লোকের “মন্যে (এক ) ও 'অপরী (দ্বিতীয় ) এই ছুই পদ উক্ত ছুই মার্গকে 
্বতন্্ব বলিয়া! না মানিলে অন্বর্থক হয় না। তাছাড়া, যে নারাক্সণীয় ধর্খের 
প্রবৃতিমার্গ ( যোগ ) গীতায় প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে, মহাভারতে তাহার ইতিহাস 
দ্বেখিলেও এই সিদ্ধান্তই দ্রঢ হয়। জগতের আরন্তে ভগবান্ হিরণাগর্ভকে 
অর্থাৎ ব্রহ্মদেবকে জগৎ স্থষ্টি করিতে বলিপে+ তাহা হইতে মরীচি-আদি সাত 
মানসপুত্র উৎপন্ন হয় । তাহারা শ্যষ্টিক্রম ঠিক স্থরু করিবার জন্য যোগ অর্থাৎ 
কর্মময় প্ররতিমার্গ অবনপন করিলেন । ব্রহ্মার সনতকুমার, কপিল প্রভৃতি অন্য 
সাতপুত্র জন্মিলেই নিবৃতিমাগ অর্থাৎ সাংখ্য অবলম্বন করিলেন। এইরূপ ছুই 
মার্গের উৎপত্তি বলিয়া, এই হুই মার্গ মোক্ষদৃষ্টিতে তুল্যবল অর্থাৎ বাস্থদেবন্বরপী 
একই পরমেশ্বর-প্রাপ্তির ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মার্গ, এইরূপ পরে স্পষ্ট উদ্ভ 
হইয়াছে ( মতা. শা, ৩৪৮, ৭৪) ৩৪৯, ৬৩-৭৩)। সেইব্ধপ আবার, যোগের 
অর্ধীৎ প্রবৃত্তিমার্গের প্রবর্তক হিরণাগর্ভ এবং সাংখামার্গের মুলপ্রবর্তক কপিল 
এইরূপ ভেদও কর! হইয়াছে; কিন্তু হিরণ্যগর্ভ পরে কল্ম ত্যাগ্ন করিয়াছেন 
এরূপ কোঁধীও উক্ত হয় নাই। উল্টা, জগতের ব্যবষ্ঠার যাহাতে সুচারুরূপে 
চলে তক্জন্য ভগবান্ কর্মরূপ যজ্্চক্র উৎপন্ন করিয়৷ তাহা সতত চলমান. 
রাধিবার জন্য তাহাকে এবং অন্য দেবতাকে বলিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা, 
আছে (মা. শাং, ৩৪০, ৪৪-৭৫ ও ৩৩৯, ৬৬, ৬৭ দেখ )। ইহা হইতে আংখ্য 
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ও যোগ এই ছুই মার্গ প্রথম হইতেই যে স্বতন্ত্র, তাহা নির্ব্িবাদে সিদ্ধ হয়। ইহা 
হইতে আরও দেখা! যায় যে, গীতার সাম্প্রদায়িক টীকাকারের! কর্ম যোগবে 
যে গৌণত্ব দিবার চেষ্টা করিয্নাছেন, তাহ নিছক্ সাম্প্রদায়িক আগ্রহের পরিণাম ; 
এবং কর্মযোগ জ্ঞানলাভের কিংবা সন্সাসের কেবল সাধন মাত্র বলিয়া এই 
ট্রীকাকারের স্থানে স্থানে যে ব্যাখা করিয়া থাকেন, তাহা তাহাদের নিজের 
কথা, গীতার প্রকৃত ভাবার্থ সেরপ নহে । আমার মতে, সন্নযাসমার্গীয় গীতার 
টীকাসমূহের ইহাই মুখ্য দোষ। এবং টীকাকারদিগের এই সাম্প্রদারিক আগ্রহ 
হইতে যুক্তি না হইলে গীতার 'প্রকৃত রহস্োর জ্ঞান হওয়া কখনই সম্ভব নছে। 

কর্মসর্যাস ও কর্ম্মযৌগ এই ছুই-ই স্বতস্ত্রভাবে সমান মোক্ষপ্রদ, এক অন্যটির 
পুর্বাঙ্গ নহে এইরূপ নির্ধারিত হইলেও সব কথার মীমাংসা হয় না। কারণ, 
যদ্দি ছুই মার্গই সমান মোক্ষপ্রদ হয় তবে উহার্দের মধ্যে আমাদের যেটি ভাল 
লাগে আমরা তাহাই অবলম্বন করিব, এইরূপ বলিতে হম়। এবং তাহা 
হইলে, অর্জুনের বুদ্ধ কর! কর্তব্য এইরূপ সিদ্ধ না হইয়া» ভগবানের উপদেশে 
পরমেশ্বরজ্ঞান হইলেও অজ্ঞুন আপন অভিরুচি অনুসারে যুদ্ধ করিবে কিন্া 
যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এইরূপ ছুই পক্ষই সম্ভব হয়। তাই “এই 
দুই মার্গের মধ্যে অধিক প্রশস্ত যেটি সেই এক মার্গের কথাই আমাকে ঠিক 
করিয়া বল* (গী, ৫.) অর্থাৎ যে আচরণ, করিলে গোলযোগ হইবে না, 
অঞ্জুন সহজভাবে ও সরলতাবে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন। গীতার পঞ্চম 
অধ্যায়ের আরম্তে অজ্ুন এই প্রশ্ন করিলে পরবর্তী শ্লোকে ভগবান তাহার 
এই স্পট উত্তর দিয়াছেন যে "সন্নাস ও কর্শযোগ এই ছুই মার্গ নিংশ্রেরস 
অর্থাৎ যোক্ষপ্র্দ কিংবা মোক্ষনৃষ্টিতে সমতুল্য হইলেও এই ছরের মধ্যে 
কর্াযোগের মাতববরী কিইব। যোগ্যতা বিশেষভাবে আছে 
€(বিশিষাতে )৮ (গী. ৫, ২) এবং এই. শ্লোক আমি এই প্রকরণের আরস্ভতেই 
দির়াছি। কর্্মযোগের শ্শেষ্টত্বস্বন্ধে এই একটি মাত্র বচন যে গীতার আছে 
তাহা নহে; অনেক বচন আছে? যথা প্তন্মাদযোগায় যুজ্যন্ব” (গী. ২, 
৫০ )_-মতএব তুমি কর্্মযোগই স্বীকার কর; প্মা তে সঙ্গোহস্বকন্মণি* 
€গী. ২, ৪৭)--কর্্ম না করিবার আগ্রহ রাঁখিও না; | 

যস্তি্্িয়াণি মনস! নিয়ম্যারভতেহজুনি। 
কর্মেন্দ্িয়েঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ 

কর্ম একেবাত্রে ছাড়িবার ঝগড়ায় না পড়িয়৷ “ইন্দ্িয়দিগকে মুনের দ্বারা 
দিক্লমিত করিয়া অনাসক্তবুদ্ধিতে কর্শেক্ট্রিয়াদির ঘবার কর্ম করিবার যোগ্যতা 
“বিশিষাতে” অর্থাৎ বিশেষ (গী. ৩.৭ )9 কারণ যখন যাহাই হউক না কেন, 
"কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ* (গী, ৩.৮) অকর্ অপেক্ষা কর্ম শ্রে্্র) “অতএৰ 
তুমি কর্মই কর” ( গী. ৪ ১৫ )7 কিংবা “যোগমাতিষ্োতিষ্ঠ” ( গী. ৪. ৪২ )- 
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কর্দযোগ শ্বীকার করির! যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হও; “( যোগী) জ্ঞানিভ্যোহপি 
মতোঁহধিক£” জ্ঞানমার্গী (সন্যাসী ) অপেক্ষা কর্মযোগীর যোগ্যতা অধিক ) 
্তণ্রাদ্যোগী ভবাজ্ঞুন” 1 গী. ৬. ৪৬)--অতএব হে অজ্জুন ! তুমি ( কর্শ-) 
যোগী হও) কিংব “মামনুন্মর যুন্ধ্য চ* (গী. ৮. ৭ )--আমাকে স্মরণ করিয়া 
যুদ্ধ কর; এই প্রকার অনেক বচনে গীতায় অক্জুনকে স্থানে স্থানে ষে উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও সন্ন্যাস ব অকর্ম অপেক্ষ। কর্মষোগ অধিক যোগ্য 
এইরূপ দেখাইবার জন্য 'জ্যার2, 'অধিকঃ” “বিশিব্যতে' এইরূপ স্পই পদ 
আছে। ১৮ম অধ্যায়ের উপসংহারেও পনিন্নত কম্ধসন্ন্যান করা উচিত নহেঃ 
আসক্তিবিরহিত হইয়া সমস্ত কর্ম সর্বদা করিতে হইবে, ইহাই আমার 

নিশ্চিত ও উত্তম মত,” এইরূপ ভগবান পুনর্ধার বলিয়াছেন (গী, ১৮, 
৬, ৭)। ইহা হইতে নির্ব্বিবাদ সিদ্ধ হয় বে, সন্্যাসস্ার্গ অপেক্ষ। কর্মযোগই 
গীতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ধীরিত হইয়াছে । 

কিন্তু সন্গ্যাস কিংব। ভক্তিই চরম ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য; কর্ম চিত্তশুদ্ধির কেবল 
সাঁধনমাত্র, মুখ্য সাধ্য বা কর্তব্য নহে এইরূপ ধাহাদের সাম্প্রদাপ়িক মত, এই 
সিদ্ধান্ত তাহাদের রুচিবে কি প্রকারে ? সন্্যাসমার্গ অপেক্ষা গীতায় কম্মযোগের 
অধিক গুরুত্ব স্প্রূপে প্রদত্ত হইয়াছে, এই কথ! তাহাদের যে মনে হয় নাই 

, এরূপ নহে। কিন্তু ইহা মানিলে, নিজের সাম্প্রদায়িক যোগ্যত৷ কমিয়া যাইবে, 
স্পষ্টই দেখা যার়। তাই, পঞ্চম অধ্যায়ের আরস্তে অজ্জুন-কৃত প্রশ্ন এবং 
ভগবান-প্রদত্ত উত্তর, দুই-ই সরল, সধুক্তিক ও স্পগ্টার্থক হইলেও, ইহার 
কোন্ অর্থ কি প্রকারে করা যাইবে, এই সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক টাকাকারগণ 
বড়ই মুফিলে পড়িয়াছেন। প্রথম মুফ্িল এই ছিল যে, “সন্স্যাস ও কর্দমযোগ এই 
ছুই মার্গের মধ্যে কোন্ মার্গ শ্রেষ্ট ? এই প্র্ই উপস্থিত হয়ই না, যদি না এই 
ছই মার্গকে স্বতন্ত্র বলিয়া মান। যায় । কারণ, টীকাকারদিগের কথ অন্ুারে 
কর্মযোগ যদি জ্ঞানের কেবল পুর্ববাঙ্গ হয়, তবে পুর্বাঙ্গ গৌণ এবং জ্ঞান কিংব! 
সন্যাসই শ্রেষ্ঠ, ইহা! স্বতই দ্ধ হয়। এবং তাহার পর, প্রশ্ন করিবার কোন 
অবসর থাকে না। ভাল; এই প্রশ্নকে উচিত প্রশ্ন বলিলেও, এই ছুই মার্গকে 
স্বতন্ত্র স্বীকার করিতে হয়; এবং এইবপ শ্বীকার করিলে, নিজের সম্প্রদ্বায়ই 
একমাত্র মোক্ষমার্গ, এই কথার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ! এই জন্য, এই 
টাকাকারগণ অর্জুনের প্রশ্নই ঠিক নহে এইব্নপ ব্যাথ্য। প্রথমে করিয়াছেন? এবং ইহা 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভগবানের উত্তরের তাৎপর্যও এইরূপই । কিন্ত 
এত চে করাও তাহার “কর্থষোগের যোগাতা কিংক প্রামাণ্য অধিক” ( গী" 
৫, ২) ভগবানের এই স্পষ্ট উত্তরের অর লাগাইতে পারেন নাই ! তাই, শেষে 
“কর্মষোগো! বিশিষ্যতে”_ কন্দ্রযোগের প্রামাণ্য বিশেষ রকমের__-এই বচন কর্ণ- 
যোগের স্ততিমাত্র অর্থাৎ অর্থবাদাত্মক, ভগবানেরও মতে সন্ন্যাসমার্গই বাস্তবিক. 
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শ্রে্ঠ, ( গী. শাং ভা. ৫, ২) ৬. ১, ২7 ১৮. ১১ দেখ ) এইরূপ পূর্বাপর সঙগর্ত- 
বিরুষ্ধ নিজের মনগড়। আর একট। টিপনী করিরা কোন প্রকারে মনকে আশ্বব্ত 
করিতে হইয়াছে । শাহ্করভাষ্যে শুধু নহে, বামান্ুজভাষ্যেও এই শ্লোক কর্দ- 
যোগের স্ততিবাচক অর্থাৎ অর্থবাদাত্মক বলিয়াই স্বীকার কর! হইয়াছে (গী: 
ঝা! ভা. ৫. ১)। রামান্ুজাচার্ধ্য অদ্বৈতী না হইলেও তাহার মতে ভক্তিই মুখ্য 
লাধ্য হওয়ায়, কর্মযোপ জ্ঞানযুক্ত ভক্তির সাধনই হইয়া যায় € গী, রাভা, ৩, 
১ দেখ )।. মুলগ্রস্থ হইতে টীকাকারদিগের সম্প্রদাক্স ভিন্ন) কিন্তু টাকাকার, 
নিজের মার্থই মূল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এই দৃঢ় ধারণায় সেই গ্রন্থের টাক! 
স্করিতে প্রবৃত্ত হন। এই হেতু মূলগ্রস্থের কিরূপ টানা-বুন। ব্যাখ্য। হয় তাহা পাঠক 
দেখুন। প্অজ্জুন! তোমার প্রশ্নটি ঠিক নহে” এইরূপ কৃষ্ণের কিংবা ব্যাসের 
সংস্কৃত ভাষায় স্প্টশবে ঘলা আসে নাই কি? কিন্তু তাহানা করিয়া যখন 
“কর্মযোগই বিশেষরূপে যোগ্য” এইরূপ অনেক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন তথন 
সাম্প্রদাগ্জিক টাকাকারদিগের উক্ত অর্থ সরল নহে, এ কথা৷ বলিতেই হয়; এবং 
পূর্বাপর সন্দর্ভ দেখিলেও এই মন্ুমান দৃঢ় হয়। কারণ গীতাতেই, জ্ঞানী পুরুষ 
কর্মের সন্ন্যাস ন। করিরা, জ্ঞানোত্তরেও অনাসক্ত বুদ্ধিতে নিজের সমস্ত ব্যবহার 
ক।রয়। থাকেন, এইরূপ অনেক স্থানে বর্ণনা আছে (গী. ২, ৬৪) ৩. ১৯) 
৩, ২৫) ১৮, ৯ দেখ)। ইহার উপর ্পক্করাচার্য্য আপন ভাষ্যে প্রথমে এই 
প্রশ্ন করিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষপাভ হয়, কিংবা জ্ঞান ও কম্মের 
লমুচ্চয়ে মোক্ষলাভ হয়; এবং পুনরায় এই গীতার্থ স্থির করিয়াছেন যে, 
কৈবল জ্ঞানেই সমস্ত কণ্ম দগ্ধ হইয়া! গিয়া গোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের 
জন্য কর্মের আবশ্যকতা নাই। ইহা হু্ুতে পরে এই অন্থমান কর! হইয়াছে 
ধে, খন গীতার দৃষ্টিতেও মোক্ষের জন্য কর্মের আবশ্যকতা নাই; তখন চিত্তশুদ্ধি 
ইইলে সমস্ত কন্ধ নিরর৫ঘকই হইয়া! থাকে ; এবং তাহা স্বভাবতই বন্ধক অর্থাৎ 
শ্রানের বিরুদ্ধ হওয়ার, জ্ঞানোত্বর জ্ঞানী পুরুষকে কর্ম ত্যাগ করিতে হয়” 
এই মতই গীতান্ন ভগবানেরও গ্রাহ। হইয়ছে। 'জ্ঞানোত্তর জ্ঞানী পুরুষকেও 
কর্ম করিতে হয়-_-এই মতের নাম “জ্ঞান-কর্মসমুচ্চয় পক্ষ”) এবং ভ্রীশক্করা- 
চার্যের উপরি-উক্ত যুক্তবাদই তদ্বিরুদ্ধে মুখ্য আপত্তি। এইরূপ যুক্তিবাদই 
মধ্বাচাধ্যও স্বীকার করিয়াছেন (গী. মা. ভা. ৩, ৩১, দেখ )। কিন্তু এই 
যুক্তিবাদ আমার মতে সন্তোষজনক কিংব! নিরুত্তরও নহে। কারণ, (১) কাম্য 
কর্ধ বন্ধক হই জ্ঞানের বিরুদ্ধ হইলেও এই যুক্তি নিফাম কন্মের সম্বন্ধে প্রযুক্ত 
হয় না) এবং (২) জ্ঞানাত্তর মোক্ষের জন্য কর্ম অনাবশ্যক হইলেও “অন্য 
কোন বলবৎ কারণের জন্য 'জ্ঞানী পুর্নষের জানের :সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম করা! 
আবশ্যক”, এইরূপ সিদ্ধ হইবার পক্ষে উহা দ্বারা কোন বাধা হয় না। 
সুমুক্ষুর চিত্ত শুদ্ধ করাই জগতে কর্মের উপবোগ নহে, কিংবা ইহাই জন্য করছ 
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উৎপরও হন্প নাই; তাই, মোক্ষ ব্যতীত অন্য কারণবশভঃ স্বধর্্ানুসাঙ্সে প্রাপ্ত 
কম্মজগতের সমস্ত ব্যৰহার জ্ঞানী পুরুষেরও নিষ্ষাম বুদ্ধিতে কর! আবশ্যক, 

এইক্ূপ ঝল! যাইতে পারে। এই কারণগুলি কি, তাহার সবিস্তর বিচার এই 

প্রকরণে পরে কর! হইয়াছে । এক্ষণে এইটুকুই বলিতেছি যে, সন্ন্যাস গ্রহণের 
জন্য প্রস্তত অন্দরনকে এই সমস্ত কারণ বলিবার জন্যই গীতাশান্ত্রের প্রবৃত্তি 
হইয়াছে; এবং এইরূপ অনুমান করিতে পার! যাক্স না যে, চিত্তগুদ্ধির পর 
মোক্ষের জন্য কর্মের অনাবশ্যকত৷ বুঝাই! গীর্তা্প সন্গ্যাসমার্গই প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । জ্ঞানোত্তর সন্্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কম্মত্যাগ করিতেই হইবে ইহা 
শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের মত সত্য ; কিন্তু তাহা হইতে ইহা সিদ্ধ হয় না বে গীতার 
তাৎপর্যও তাহাই হইবে, কিংবা শাঙ্কর অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়কে 
*ধশ্ম” মনে করিয়া! তাহারই অন্থকূলে গীতার কোনরূপ অর্থ করিতেই হইবে । 
জ্ঞান প্রাপ্তির পরেও সন্্যাসমার্গ অবলম্বন অপেক্ষা কর্মযোগ স্বীকার করাই 
উত্তম পক্ষ, ইহাই তে! গীতার স্থির সিদ্ধান্ত । তারপর, তাহাকে তুমি পৃথক 
সম্প্রদারই বল, কিংবা তাহার আর কোন নাম দেও, তাহাতে কিছুই আনে 
যায় না। কিন্তুগীতা কশ্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও, জন্যাসমার্গ সর্ব! 
পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে, অন্য পরমতাসহিষুণ সম্প্রদায়ের 
ন্যায় গীতার এরূপ আগ্রহ নাই ইহা মনে রাখা আবশ্যক | সন্যাসমার্ণসন্বন্ধে 
গীতার কোথাও অন্মদরবুদ্ধি এদর্শিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, সন্যাস ও কর্প- 
যোগ এই ছুই মার্গ একই প্রকার নি£শ্রেয়স্কর অর্থাৎ মোক্ষগ্রদ কিংবা মোক্ষ- 
দৃষ্টিতে সমান"মূল্য ধান, এইরূপ ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন। এবং পরে “একং 
সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি” ( গী, ৫, ৫) এই হই মার্গ একই 
অর্থাৎ তুল্যবল ইহা৷ যে জানে সেই প্রকৃত তত্ব জানে ? কিংবা “কম্মষোগ+ হইলেও 
তাহাতে ফলাশার “সন্ন্যাস করাই আবশ)৭ হয়--*ন হ্যসক্্স্তসংকরো! বোগী 
ভবতি কশ্চন” গৌ. ৬. ২)৮__এইরূপ যুক্তি রা এই হই ভিন্ন মার্গের একরূপত! 
করিয়াও দেখানে! হইয়াছে 1 জ্ঞানোত্তর (প্রথমেই নহে) কর্ম ত্যাগ করাবা 
কর্মযোগ স্বীকার করা, ছুই মার্গ মোক্ষদৃর্িতে 'একই যোগাতার হইলেও .লোক- 
ব্যবহারদৃষ্টিভে বিচার করিলে বুদ্ধিতে সন্মান রাখিক্। অর্থাৎ বুদ্ধিকে নিফাম করিয়া! 
দ্বেহেক্জ্িয়াদিযোগে আমরণ লোকসংগ্রহকারী কর্ম করিতে থাকা,__এই মার্গই 
সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হয়। কারণ, সন্গান ও কর্ম এই ছুই-ই তাহাতে বজার থাকে, 
এইরূপ ভগবানের নিশ্চিত উপদেশ; এবং তদনুসারে অজ্ছুন পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ধ 
কইলেন ।ঞ্ঞানী ও অক্ঞানী ইহাদের মধ্যে ইহাই বাহ। হু ভেদ ।'কেবল শারীর 
কর্ণ অর্থাৎ ইন্জিয়া্দির স্বারা সংঘটিত কুর্দ দেখিলে, উভয়েই একই হইবেই; কিন্ত 
অজ্ঞান মগ্ষ্য তাহা আসক্ত বুদ্ধিতে এবং জ্ঞানী মন্ধয: অনাসস্তু বুদ্ধিতে করিয়! 

থাকে (গী- ৩. ২৫)। গীতার এই সিদ্ধান্তই ভাস কবি শ্বীক্ধ নাটকে বলিয়াছেন-_. 
৪8০ ্ 



৩১৪ গীতাঁরহস্য অথবা কর্মযোগশাক্ত্র | 

"প্রাজ্ঞস্ মূর্খস্য চ কার্ধ্যযোগে | 
লমত্বমভোতি তন্রর্ন বুদ্ধিঃ ॥ 

জ্ঞানী ও দূর্ঘ ইস্থাদের কর্দ করিবার পক্ষে দেহ একরকমই, কেবল বুদ্ধিই 
ভিন্ন হইয়! থাকে ( অবিমার ৫. ৫)। 

কতকগুলি সন্গ্যালমার্সের ক্ষুদ্রবুদ্ি লোক এই সম্বন্ধে আরও এই কথা 
ঘলে ষে “গীতায় অজ্ঞুনকে কর্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সত্য; কিন্ত 
অঞ্জুন অজ্ঞান বলিয়া চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম করিবারই তাহার অধিকার ছিল_এই 
কথা মনে বাখিপাই ভগবান এই উপদেশ করিরাছেন। সিদ্ধাবস্থার ভগবানের 
মতেও কর্ম্ত্যাগই শ্রেষ্ঠ*। এই যুক্তিবাদের সরল ভাবার্থ ইহাই দেখা বায় ষে, 
ভগবান অজ্ঞুনকে যদি “তুমি অজ্ঞানী” এইরূপ বলিতেন, তবে কঠোপনিষদে 
নচিকেত। যেরূপ পূর্ণন্ঞান' লাভের জন্য জেদ করিয়াছিলেন, অজ্ঞুন সেইরূপ 
জেদ করিতেন) এবং তাহাকে পুর্ণ জ্ঞানের কথ! বলিতেই হইত; এবং 
সেইরূপ পুর্ণজ্ঞানের উপদেশ তাহাকে দিলে তিনি যুদ্ধ ছাড়িয়া! সন্ধ্যাস গ্রহণ 
করিতেন এবং তাহা হইলে তো! ভগবানের ভারতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সমস্ত উদ্দেশ্যই 
বিফল হইয়া যাইত এই ভয়ে আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তকে ঠকাহবার 
অন্য শ্ররুঞ্জ গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন! কেবল নিজ সম্দ্দায়ের 
সমর্থনার্থ ভগবানেরও উপর ধাহারা এই প্রতারণারূপ গহিত কার্য আরোপ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদের সহিত কোন প্রকার বাদানুবাদ না করাই 
শ্রেয়স্বন্ষ (| কিন্তু সাধারণ লোক এই ্াসত যুক্তিবাদের দ্বারা পাছে প্রতারিত 
হয় সেইজন্যই এইটুকু বলিতেছি যে “তুমি অক্ঞানী, সেইজন্য কণ্ম কর* 
'অক্ভুনকে এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে কিক ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল 
নাঃ এবং ইহার পরেও যদি অক্ফুন কোন গোলযোগ করিতেন, তাহ! হুইল্লে 
অঙ্জুনকে অক্ঞানী রাখিয়াই তাহা দ্বারা প্রকতি-ধর্মাহ্থসারে যুদ্ধ করাইবার 
সামর্থ্য শ্ুকৃষের ছিল (১৮. ৫৯ ও ৬১ দেখ )। কিন্তু সেরূপ না করিয়া 'জ্ঞান। 
ও “বিজ্ঞান'ই পুনঃ পুনঃ বুঝাইক্সা। ( গী, ৭. ২) ৯* ১) ১০, ১১ ১৩, ২) ১৪. ১), 
১ম অধ্যায়ের শেষে “এই শাস্ত্র বুঝিয়া লইতে পাৰিলে মনুষ্য জ্ঞাত1 ও কৃতার্থ 
হয়” (গী- ১৫. ২* ), এইরূপ ভগবান অজ্জুনকে বলিয়াছেন। এইরূপে তাহাকে 
পূর্ণ জ্ঞানী করিয়। তাহ। দ্বারা তাহার স্বেচ্ছা ক্রমে যু করাইরাছেন (গী. ১৮, 
৬৩ দেখ )1 ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হয় যে, জ্ঞাত। পুরুষকে জ্ঞানপাভের পরেও 
নিষ্ষাম কর্ম করিতেই থাকিবে-এই মতই সর্বোত্তম, এবং ইহাই ভগবানের 
অতিপ্রায়। তাছাচ্া, অঞ্জুন অক্ঞানী ছিলেন ইহ! একবার মানিয়া” 'লইলেও, 
তাহাকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল ভাহার সমর্থনার্থয জনকাদি প্রাচীন 
কর্মছোগীদিগের এবং ভগবান নিজেরও যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহারা 
সকলেই অভ্রাপী ছিলে এক্ধপ কখন বল খধাইন্তে পারে না। তাই, 
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সাশ্রদাক়িক আগ্রহ্থের এই শুষ্ক তর্ক সর্বথ। অনুচিত ও ত্যাজ্য, এবং গীতার 
জ।নযুক্ত কর্মযোগ্নের উপদেশই দেওয়া হুইদ্বাছে, একথ! বলিতেই হয়। 

যাক্। সিপ্ধাবস্থাতেও কর্মত্যাগ (সাংখ্য) ও কর্মযোগ (যোগ ), এই 
ছই মার্গ শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্য দেশেও পূর্বাপর চলিয়া! আসিতেছে 
দেখা যায! অনন্তর এই বিষয়ে, গীতাশান্ত্রের ছুই মুখ্য সিদ্ধান্ত বল 
হইয়াছে_-€ ১) এই ছইমার্গ স্বতন্ত্র অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে পরস্পরনিরপেক্ষ ও 
তুল্যবল, একটি অপরটির :অঙ্গ নহে? এবং (২) ইহাদের মধ্যে কর্মযোগই 
অধিক প্রশস্ত। এই ছুই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট হইলেও টীকাকারের। কেন ও 
কি প্রকারে তাহাদ্দের বিপর্য্যক করিয়াছে তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য এই সমস্ত 
প্রস্তাবনা লিখিতে হইয়াছে । এক্ষণে, সিদ্ধাবস্থাতেও কম্মত্যাগ অপেক্ষা! 
নিফামবুদ্ধিতে আমরণ কর্ম করিবার মার্গ অর্থাৎ কন্মকোগই অধিক শ্েরস্কর, 
এই বে উপস্থিত প্রকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহ সিদ্ধ করিৰার জন্য গীতাকক 
বেসকল কারণ প্রণত্ত হইক্াছছে তাহাই নিরূপণ করিব। তন্মধ্যে হই এক 
বিষয়ের ব্যাখ্যা পূর্বে সুখ-ছুঃখ-বিবেচন-প্রকরণে কর! হইয়াছে । কিন্তু এই 
বিচার কেবল নুথছঃখসম্বন্ধেই হওয়ার সেখানে এই বিষয়ের পূর্ণ আলোচন। 
করিতে পাঝ| যায় নাই। তাই, তাহারই জন্য এই স্বতন্ত্র প্রকরণ আব্ুস্ত 
করা হইয়াছে । বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই ছুই ভাগ আছে । 
তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি তাহ! পূর্ব প্রকরণে বলিয়াছি। কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ 
্রাহ্মণা্দি শ্রোতগ্রন্থে এবং অংশতঃ উপনিষদেও এইরূপ স্পষ্ট বচন আছে যে» 
প্রত্যেক গৃহস্থ-_ত্রাঙ্মণই হউক বা ক্ষত্রিয়ই হউক-_অগ্নিহোত্র পালন করিয়া 
জ্যোতিঙ্টোমাদি যাগষন্ত অধিকারানুনারে করিকে এবং বিবাহ করিয়া বংশ 

“বৃদ্ধি করিবে । উদাহরণ যথা-_-“এততৈ৬ জরামর্য্যং সত্রং ষদগ্রিহোত্রম্চ-- 
অগ্রিহোত্রত্ূপ এই সত্্র মরণ পর্য্যন্ত বজাস রাবিতে হইবে (শ- ব্রা. ১২ ৪. 
১,১)) পপ্রজাতন্তং মা বারচ্ছেৎসী£*--বংশের ধার! ভঙ্গ করিৰে না ( তৈ. উ. 
১,১১*১)) কিংবা “ঈশাবাস্যমিদং সর্বং”_জগতে যাহা কিছু আছে তাহা 
পরমেশ্বরের ত্বার। অধিষ্ঠিত অর্থাৎ আমার নহে তাহার, এইরূপ বুবিকেে এবং 
এই নিষ্কাম বুদ্ধিতে 

কুর্ববল্েবেহ কথ্মীণ জি্ীবিষেচ্ছতং সমাঃ। 
এবং তপ্ধি নান্যথেতোহস্তি ন কর্খ লিপ্যতে নরে ॥& 

“কর করিতে থাকিয়াই শত বৎসর অর্থাৎ পুরুষে. পরমাযুর শেষ সীম। পর্য্যন্ত 
বাচিবার'ইচ্ছ। করিবে, এবং এইকপ ঈশাবাস্য বুদ্ধিতে কর্ম করিলে সেই কন 
তোমার ( অর্থাৎ পুরুষের ) বন্ধন হইবে ন! ) ইহা! ব্যতীত (উক্ত বন্ধন পরিহার 
“করিবার জন্য ) অন্য যার্গ নাই, ( ঈশ, ১ ও ২))৮ ইত্যাদি বচন দেখ। কিন্ত 
কর্মকা হইতে জ্ঞানকাণ্ডে উঠিবার পথে প্রঙ্কবিদাপ্সোতি প'স্৮ (তৈ.২.১.১)-৮ 
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শন্বগ্ঞানের বার। মোক্ষলাভ হয়; “নান্যঃ পন্থ। বিদ্যতেহয়নায়* (খে, ৩, ৮ 0. 
€জ্ঞান ব্যতীত) নোক্ষলাভের অন্য পন্থা নাই; পপুর্বে বিশ্বাংসঃ প্রজাং ন 
কামর়ন্তে। কিং প্রন্নয়া করিষামো বেষাং নোহয়মাতআ্মীহয়ং লোক ইতি তে 
প্র পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্বৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুখাক্লাথ .ভিক্ষাচর্য্যং চরর্তি” 
(বৃ ৪.৪. ২২ ও ৩, ৫. ১)--পুর্বকালের জ্ঞানী পুরুষের! পুত্রাদি ভাল 
বাসিতেন না, এবং সমস্ত লোকই যখন আমার আত্ম। হইল, তখন আমার 
(অন্য) সন্তানের কি প্রয়োজন, 'এইরূপ বলিয়া তাহারা সম্বতি, সম্পত্তি ও 
প্ৰর্গাদির মধ্যেংকোন কিছুরই “এষা? অর্থাৎ ইচ্ছা। না করিয়া তাহ! হইতে নিবৃত্ত 
হইয়া কেবল ভিগ্ষা। করিয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; কিংবা "এই প্রকারে বিরার্গী 
পুরুষদিগের মোক্ষলাত হয়” (মুং. ১. ২, ১১) অথবা পরিশেষে “যদহরের 
বিরজেৎ তদছরেব প্রব্রজেং" (জাবা, ৪ )১_-যে দিন বুদ্ধি বিরক্ত হইবে সেই 
দিন সন্ন্যাস লইবে ;-_এইরূপ বিরুদ্ধপক্ষীক্র বচনাদিও বৈদিক গ্রস্থেই পাওয়। যার । 
এই প্রকার বেদাজ্ঞ। দ্বিবিধ হওয়ায় ( মভ।, শাং, ২৪*, ৬) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
কিংবা কণ্মযোগ ও সাংখ্য, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্টি তাহা নির্ণয় করিবার 
জন্য জন্য কোন সাধন আছে কি নাই, ইহ! দেখা আবশ্যক ।) আচার 
অর্থাৎ শিষ্ট লৌকদিগের আচরণ, রীতি কিংব! চাল কিন্ধপ, তাহ! দেখিয়। এই 
প্রশ্রের নির্ণর হইতে পারে। কিন্ত এই বিষয়ে শিষ্টাচারও উভয়বিধ। 
শুক, যাক্রবন্ধা প্রভৃতি সঙ্গ্যাসমার্গ, এবং জনক, শ্রীকৃষ্ণ, জৈপগীষব্য প্রভৃতি 
ভ্র,নীপুরুষ কর্মনার্ঁই অবলঘ্বন করিয়াছিলেন, ইহা! ইতিহাস হইতে 
প্রকাশ পার। এই অভিপ্রােই “তুল্যং তু দর্শনং* (বহু, ৩. ৪.৯) অর্থাৎ 
আচারদৃষ্টিতে এই ছুই পন্থা তুল্যবল, ইহ! সি্ধান্তপক্ষে বাদরাস্সাণাচার্যয 
বলির়াছেন। 

বিবেকী সর্বদ] মুক্তঃ কুর্বতো। নাস্তি কর্তৃতা । 
অলেপবাদমাশ্রিত্য শ্রীকঞ্চজনকো যথা ॥ 

পর্ণবরহ্ধন্ঞানী পুরুষ সমস্ত কর করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ও জনকের ন্যায় অবর্তা, 
অলিপ্ত, ও সর্বদ। মুক্তই থাঁকেন”--এইরূপ শ্বৃতিচনও আছে। * সেইরূপ 
মাবার, ভগবদ্গীতাতেও কর্্মযোগীদিগের পরম্পরা বলিতে গিয়া মন, 
ইক্ষাকু ইত্যাদির নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে__“এবং জ্ঞাত্ব! কৃতং কর্ন পূর্বৈরপি 
মুমুক্ষভিশে ( গী. ৪. ১৫ )--ইহা। জানিয়! পূর্বে জনকাদি ভ্ঞানী পুরুষ কর্ম করি- 
য়াছেন। জনক ব্যতীত এই প্রকার আরও অনেক উদাহরণ যোগৃবাসিষ্টে 
ও ভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে? বো. ৫. ৭৫) ভাগ. ২. ৮ ৪৩-৪৫)। জনকাদির 
পূর্ণ ব্র্ক্ঞান হয় নাই এইবূপ কাহারও সনেহ হইতে পারে। তাই বলিতেছি 

* ইহা স্মৃতির বচন বলির! আনন্দগিরি কঠোপনিষদের (কঠ, ২. ১৯ ) শাঙ্করভাহ্যের 
টাকার উদ্ধত করিয়াছেন। ইহার মুল বচনটি কোথাকার তাহ! আমি জানি ন। 
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ষে, ইহার! সকলে জীব্নুক্ত ছিলেন এইরূপ যোগবাসিষ্ঠে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। 
শুধু ধোগবাসিষ্ঠে নহে, মহাভারতেও ব্যাস আপন পুত্র শুককে মোক্ষধর্থের 
পূর্ণ জান লাভ করিবার জন্য শেষে জনকের নিকট পাঠালেন এইরূপ কথ! 
বিবৃত হইয়াছে ( মভা, শাং ৩২৫ ও যো, ২. ১ দেখ )। সেইরূপ উপনিষদেও 
অশ্বপতি কৈকের রাজা উদ্দালক খাধিকে. (ছাং ৫. ১১-২৪), এবং কাশিরাজ 
অজাতশক্র গার্গা বালাকীকে (বু. ২১) ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন 
এইরূপ কথা আছে। তথাপি অশ্বপতি কিংবা! জনক রাজকাধ্য ছাড়িয়। দিয়! 
কর্মতাগরূপ সক্নাস গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোথাও বর্ণনা নাই। উল্টা, 
জনকন্ুলভা-সংবার্দে জনক আমি মুক্তসঙ্গ হইয়া আসক্তি না রাখিয়৷ রাজ্য 
করিতেছি এবং আমার এক হাতে চন্দন মাখিলেও, এবং অন্য হস্ত কাটিয়া 
ফেলিলেও আমার পক্ষে হুই-ই সমান* ইতাদি আপন অবস্থার বর্ণনা প্রথমে 
করিয়া ( মভা. শাং, ৩২০ ৩৬ ) পরে স্থলভাকে বলিতেছেন-_ 

“মোক্ষে হি ত্রিবিধ। নিষ্ঠা দৃ্টাইনোর্মোক্ষবিত্তমৈঃ | 
জ্ঞানং লোকোত্তরং যচ্চ সর্বত্যাগশ্চ কর্দণাম্ ॥ 
জ্ঞাননিষ্ঠাং বদন্ত্যেকে মোক্ষশান্ত্রবিদেো! জনাঃ। 
কর্মননিষ্ঠাং তখৈবান্যে যতয়ঃ সঙ্্দর্শিন 2 ॥ 
প্রহায়োভয়মপোোবংনজ্ঞানং কর্ম চ কেবলম্ ॥ 

তৃতীয়েক্ং সমাধ্যাতা নিষ্ঠা তেন মহাত্মন! ॥ 
অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য তিন প্রকার নিষ্ঠা মোক্ষশান্ত্রবেত্তারা বলিয়া থাকেন-. 
(১) “জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত কর্ম তাগ করা; ইহাকেই কোন কোন 
মোক্ষশান্থজ্ঞ জ্ঞাননিষ্ঠা বলেন; (২) সেইক্সপ আবার, অনা কস্দর্শা লোকে 
কর্শনিষ্ঠা বলেন; কিন্ত কেবল জ্ঞান ও কেবল কর্ম এই ছই নিষ্ঠা ছাড়িয়া. 
দিয়া, (৩) এই তৃতীয় (অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা আসক্তির ক্ষয় করিয়া কর্ম করিবার) 
নিঠ! ( আমাকে ) সেই মন্তপ্থ। ( পরিঞ্চশিখ ) বলিয়াছেন” (মভা শাং ৩২৯ 
৩৮-৪* )। নিষ্ঠা শকের সাধারণ অর্থ অন্তিম স্থিতি, আধার কিংবা অবস্থা ॥ 
কিন্ত এই স্থানে এবং গীতাতেও নিষ্ঠা শব্দের “যে 'প্রকার জীবন যাপন করিলে 
শেষে মোক্ষলাভ হয় সেইরূপ জীবনযাত্রার মার্গ” এইক্ধপ .অর্থ বিবক্ষিত। গীতার 
শান্করভাষোও নিষ্ঠা - অনুষ্ঠেরতাৎপর্যয--অর্থাৎ জীবনে যাহা! কিছু অনুঠেয় 
অর্থাৎ আচরণীয় তাহার প্রতি তৎপরত৷ অর্থাৎ তাহাতে মগ্ন থাকা, এই অর্থই 
করা হইয্কাতছ । জীবনের এই মার্গ মধ্যে জৈমিনি প্রভুতি মীমাংলকের জ্ঞানের 
গুরুত্ব না দিয়া কেবল বাগযজ্ঞাদি কর্ম করিলেই মোক্ষলাভ হয় বলিয়াছেন-্- 

ঈজান। বছভিঃ যজৈঃ ব্রাহ্মণ বেদপারগাঃ। 
শান্্রাণি চেৎ প্রমাণ স্থাঃ প্রাপ্তান্তে পরমাং গতিম্ ॥ 

কারণ, এরূপ না মানলে শাস্ত্রের অর্থাৎ বেদের আজ্ঞা বার্থ হইবে, (জৈহ্, ৫, 
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২, ২৩ শাঙ্করভাষ্য দেখ) । এবং উপনিষৎকার ও বাদরায়ণাচার্যয সমন 
ষাগষস্তাদি গৌণ স্থির করিয়া কেবল জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, জ্ঞানব্যতীত 
আর কিছুরই দ্বার! ব্রহ্গলার্ত হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
(বেস, ৩. ৪. ১১২)। কিন্তু এই ছুই নিষ্ঠাকে ছাড়িয়া দিয়া আসক্তিবিরহিত 
কর্ম করিবার এক তৃতীয় নিহাই পঞ্চশিথ (নিজে সাংখ্যমার্গী হইলেও ) আমাকে 
বলিয়াছেন, এইরূপ জনক বলেন। প্ছিই নিষ্ঠা ছাড়িয়া! দিয়” এই শবগুলি 
কইতে ম্পঃ প্রকাশ পার যে, এই ভৃতীর নিষ্ঠাটি পূর্বের ছুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন 
নিষ্ঠারই অঙ্গীভূত নহে,-প্রত্যুত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। বেদাস্তত্রেও 
(বেস, ৩. ৪. ৩২-৩৫ ) জনকের এই তৃতীয় নিষ্ঠার উল্লেখ করা হইয়াছে ; 
ভগবদ্গীতায় জনকের এই তৃতীক্স নিষ্ঠাই_-তাহার ভিতর তক্তি নূতন যোগ 
করিয়া--বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু মীমাংসকদিগের নিছক কর্ম্রমার্গ অর্থাৎ জ্ঞান- 
বিরছিত কর্ধরমার্গ মোক্ষপ্রদ নহে, শুধু ন্বর্গপ্রদ--এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত 
€ গী, ২. ৪২-৪৪) ৯. ২৭) তাই যে মার্গ মোক্ষগ্রদ নহে তাহার ণনিষ্ঠা” 
নামই দেওয়া যায় না। কারণ, যাহার দ্বারা শেষে মোক্ষলাভ হয় সেই মার্গকেই 
নিষ্ঠা বল! উচিত---এই ব্যাখ্যা সকলেরই স্বীকৃত। অতএব সকলের মতের 
সাধারণ বর্ণনা করিবার সময় জনক তিন নিষ্ঠার কথা বলিলেও মীমাংসক দিগের 
নিছক্ অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত কর্মমার্গ “নিষ্ঠা” হইতে বাহির করিয়া দিয়া সিদ্ধান্ত- 
পক্ষে স্থির নির্ধারিত হই নিষ্ঠাই গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্তে বদিত হইয়াছে 
(গী, ৩. ৩)। নিছক্ জ্ঞান (সাংখ্য) ও জ্ঞানবুক্ত নিফ্ষাম কন (যোগ) 
এই দুই-ই নিষ্ঠা ; এবং সিদ্ধান্তপক্ষীয় এই ছুই নিষ্ঠার মধ্যে দ্বিতীয় ( অর্থাৎ 
জনকের কথ! অনুসারে তৃতীয়) নিষ্ঠার সমর্থনার্থ “কম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিত। 
জনকাদয়ঃ* (গী. ৩ ২) জনকাদি এইরূপ কর্ম করিয়াই :সিদ্ধি লাভ কৃরিয়া- 
ছেন--এই পুরাতন দৃষ্াস্ত প্রদন্ত হইয়াছে । জনকাদি ক্ষত্রিয় রাজার কথ! 
ছাড়িয়া দিলেও ব্যাস বিচিত্রবীর্যের বংশ বজায় রাখিবার জন্য ধৃতরাষ্ত্রী ও পাগু 
হুই ক্ষেত্র পুত্র উৎপন্ন করিলেন এবং তিন বৎসর হাতত পরিশ্রম করিয়া 
জগতের উদ্ধারার্৫থ মহাভারতও-লিখিলেন ) এবং কলিষুগে ক্ষার্তি অর্থাৎ সন্গ্যাস- 
মার্গের প্রবর্তক শ্রীশঙ্করাচার্য্যও স্বকীয় অলৌকিক জ্ঞানের দ্বারা ও উদ্যোগে 
ধর্মসংস্থাপন করিলেন--ইহা সর্বশ্রত কথা । অধিক কি, স্বয়ং ব্রচ্ছদেব যখন 
কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হন তখনই স্যপ্টির আরম্ভ হয়? ব্রক্ষদেব হইতেই মরীচি 
আদি সাত মানসপুত্র উৎপন্ন হইয়। সন্গাস গ্রহণ না করিয়! সৃষ্িক্রম 'বজান 
রাখিবার জন্য আমরণ বৃত্তিমার্গই 'অঙ্গীকার করেন) এবং সনংকুমারাদি 
অন্য সাত মানসপুত্র জন্ম হইতেই বিরক্ত অর্থাৎ নিবৃত্তিপন্থী- এইরুপ 
মহাভারতে নারায়ণীয় ধর্্দনিরপণে বর্ণিত হইয়াছে (মতা, শাং, ৩৩৯ ও ৩৪০ )1 
ব্রহ্মজ্ঞানী পুক্রষেরা এবং ব্রহ্দেবও কন্ম করিবারই এই প্রবৃত্তিমার্গ কেন স্বীকার 
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ফ্করিলেন? বেদাস্তস্থত্রে তাহার এই প্রকার উপপত্তি কথিত হইয়াছে__ 
*্বাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিণাম* (বেস ৩. ৩. ৩২) যাহার ঈশ্বরপ্রদত্ত 
ষে অধিকার, তাহা! পুর্ণ না হওয়। পর্ধ্স্ত কর্ম হইতে মুক্তি লাভ হয় ন7া। এই 
উপপত্তির বিচার পরে করা যাইবে । উপপত্তি যাহাই হউক ন! কেন, প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি এই ছুই পন্থা জগতের আরম্ভ হইতে ব্রঙ্গজ্ঞানী পুরুষদিগের মধ্যে 
প্রচলিত আছে--এ কথাও নির্ব্বিবাদ। ইহ! হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, 
ইহাদের মধ্যে কোন্টি শ্রে্ঠ তাহার নির্ণয় কেবল আচার দেখিয়াই করা যাইতে 
পারে না। 

পুর্ববাচার এইরূপ দ্বিবিধ হওয়ায় কেবল আচার দেখিয়াই নিবৃত্তি শ্রেষ্ঠ 
কিংব৷ প্রবৃত্তি শ্রেষ্ঠ ইহার নিষ্পত্তি করিতে না পারিলেও, সন্ন্যাসমার্গী লোকদিগের 
আর একটী যুক্তিক্রম এই যে, কর্শবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ব্যতীত মোক্ষ হয় না 
ইহা যদি নির্বি্ববাদ হয়, তবে জ্ঞানলাভ হইলে পর তৃষ্ণামূলক কর্মের ঝঞ্চাট যত 
শীঘ্র হয় দূর করিয়া দেওয়াই শ্রেয়্কর। মহাভারতের শুকান্থশাসনে__ইহাকেই 
শুকান্ুপ্রশ্র“ও বলে- সন্গ্যাসমার্গেরই প্রতিপাদন আছে। সেইস্থানে শুক 
ব্যাসকে প্রশ্ন করিতেছেন-_ | 

যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ। 
কাং দিশং বিদ্যয়৷ যান্তি কাঁং চ গচ্ছস্তি কর্ণ ॥ 

"বেদ কর্দমতাগ করিতেও বলেন আবার কর্ম করিতেও বলেন; এরূপ স্থলে, 
বিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ কর্মনরহিত জ্ঞানের দ্বার এবং নিছক্ কর্মের দ্বারা কোন্, 
গতি লাভ হয়, তাহা আমাকে বল” (শাং, ২৪০, ১) তাহার উত্তরে ব্যাস 
বলিলেন-_ ৮ 

০ কর্ণ! বধ্যতে জন্তবিদ্যয়া ভু গ্রমুচাতে | 
তন্মাৎ কন্ম ন কুর্বন্তি বতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ 

“কর্দের ছারা জীব বদ্ধ হয় ও বিদ্যার দ্বার। মুক্ত হয়; তাই পারদর্শী যতি কিংব! 
সন্গ্যাসী কর্ম করে না” (শাং.:২৪০. ৭)। এই শ্লোকের প্রথম চরণের বিচার 
পর্ববপ্রকরণে আমি করিয়াছি। “কর্ম্ণা বধ্যতে জন্তরবিদযয়। তু প্রমুচ্যতে" এই 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। কিন্তু মনে থাকে যেন, সেখানে ইহাই 
দেখামে। হইয়াছে যে, পকম্ম্রণা বধ্যতে* এই কথার বিচারে সিদ্ধ হয় যে, .কর্ধের 
ঘ্বীরা জড় কিংব। চেতন, কেহ বন্ধও হয় না, মুক্তও হর না? মনুষ্য ফলাশায় 
কিংবা নিজের আসক্তিনিবন্ধন কর্মে বন্ধ হয়; এই আ..ভ্তির মোচন-হইলে 
কেবল বাহোপ্ছিয়ের দ্বারা কর্ম করিলেও সে মুক্ত।' এই অর্থই মনে করিয়া 
অধ্যাত্মরামার়ণে (২. ৪, ৪২) রামচন্ত্র লক্ষণকে বলিতেছেন ষে-- 

প্রবাহপতিতঃ কাধ্যং কুর্বল্লপি ন লিপ্যতে। 
বাহ্যে পর্বত কর্তৃত্বমাবহরূপি রাঘব ॥ 



৩২০ গীতারহস্য অথব! কন্মযোগশাস্ত্র। 

“কর্মময় সংসারের প্রবাহে পতিত মনুষ্য বাহ্াতঃ সমস্ত্র কর্তব্য কর্ণ করিয়াও 
অলিপ্ত থাকে”। অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা 
যায় যে, কর্ম হংখমর় বণিয়। তাহা ছাড়িবার আবশ্যকত! নাই $ মনকে শুদ্ধ ও 
সম করিল্না ফলাশ। ছাড়িলেই সমস্ত কাজ হয়। তাৎপধ্য এই যে, জান 
ও কাম্য কর্মের মধ্যে বিরোধ হইলেও নিষ্ষাম কর্্দ ও জ্ঞান ইহাদের মধ্যে 
কোনও বিরোধ হইতে পারে না। তাই অন্থগীতান “তম্মাৎ কর্ম ন কুবস্তি*্" 
অতএব কর্ম করে না--এই বাক্যের বদলে-_ 

তন্মাৎ কর্ন নিঃঙ্গেহ! যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ ॥ 
“অতএব পারদশ পুরুষ কর্ম্মেতে আসক্তি রাখে না” (অশ্ব. ৫১. ৩৩) এইরূপ 
বাক্য আসিয়াছে । তৎপুর্বে- 

কুর্বতে যে তু কর্ধাণি শ্রদ্দধানা বিপশ্চিতঃ | 
অনাশীর্যোগসংযুক্তান্তে ধীরাঃ সাধুদর্শিনঃ ॥ 

"যে সকল জ্ঞানী পুরুষ শ্রদ্ধাপুর্বক ফলাশা না৷ রাখিয়া ( কম্ম-) যোগমার্গ 
অবলম্বন করিয়া কর্ম করে তাহারাই সাধুদশী” ( অশ্ব, ৫** ৬, ৭)-এইবপ 
কর্মযোগ স্পষ্ট প্রতিপার্দিত হইয়াছে । সেইরূপ-_ 

যদিদং বেদবচনং কুরু কম্ম ত্যজেতি চ। 
রঃ পূর্ববার্ধে জুড়িয়। দেওয়৷ হইয়াছে বনপর্বে বুধিষ্টিরের প্রতি শৌনকের এই 
পদেশ- 

তন্মান্বর্মানিমান্ সর্বান্লাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥ 
“কর্ম কর এবং কন্ম ছাড়ো বেদ, উভয়ই বলেন; তাই (কর্তৃত্বের ) অভিমান 
ন। রাখিয়া আমাদিগের সমস্ত কম্ম করিতে হইবে” (বন. ২, ৭৩)। শুকান্ু- 
প্রশ্ত্রেও ব্যাসদেব শুককে ছইবার স্পট বলিয়াছেন-_ 

এব৷ পূর্বতর! বৃত্তিব্রাহ্গণস্য বিধীয়তে । 
জ্ঞানবানেব কন্াণি কু্বন্ সর্বত্র সিধ্যতি ॥ 

“ভ্তানবান্ হইয়া) সমস্ত কন্ম করিয়াই দিদ্ধিগাভ করা,*ইহাই ব্রাহ্মণের পূর্বকালের 
(পূর্বতন ) পুরাতন বৃত্তি” ( মতা শাং, ২৩৭৭ ১১ ২৩৪. ২৯ )। পজ্ঞানবানের” 

এই পরের দ্বারা জ্ঞানোত্তর ও জ্ঞানবুক্ত কম্মই এইস্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা! 
স্পষ্টই দেখা যাহতেছে। যাক্; হুহ পক্ষের এই বচনগুলি নিরাগ্রহ বুদ্ধিতে 
শান্তভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, “কর্ণ! বধ্যতে জন্তঃ, এই যুক্িক্রমে 
“তম্মাৎ কর্ম ন কুর্বন্তি”-__অসতএব কন্দ করে না--ক্্শত্যাগমূুলপক এহ একই 
অনুমান নিষ্পন্ন বা হইয়া, “ত্ম্মাৎকর্মুন্গ নিঃনেহাঃ”--অত এব কর্ধে আবক্তি রাখে 

' না--এই নিষ্কাম বুন্ধিতে কর্ম করিবার অন্য অন্থমানও ততটাই যোগ্য এইরূপ 
সিদ্ধ হর়। কেখল আমই এইরূপ ছুই অনুমান করিতেছি এরূপ নহে, স্বয়ং ব্যাসও 
এই অর্থই শুকানুপ্রশ্নের নিষ্বোক্ত প্লোকে ম্পষ্টক্ূপে দেখাইয়াছেন__ 



সন্নযাপ ও কর্মাযোগ। ও২১ 

স্বাবিমাবখ পদ্থানৌ বস্সিন্ বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। 
প্রবৃত্তিলক্ষণে! ধর্মমঃ নিবৃত্তিশ্চ বিভাবিতঃ ॥*« 

*এই দুই মার্সের উপর বেদ (একই রূপ) প্রতিষ্টিত-_-একটি প্রবৃত্বিমূলক ধর্ম, অন্যটি 
নিবৃভিমূলক অর্থাৎ সঙ্গাসগ্রহণের ধর” (মতা, শাং, ২৪*-৬)। সেইন্মপ আবার 
নারারণীর ধর্শেতেও এই ছুই পদ্থাই পৃথক্ পৃথক ও স্বতন্্রভাবে সৃষ্টির আরম্ত 
হইতে প্রচলিভ থাকার বর্ণনা! আছে ইহা পূর্বেই ঘল| হইন্মীছে । কিন্ত মনে 
রেখো, মছাতারতে প্রসঙ্গান্ুসারে এই ছুই পন্থা বর্ণিত হওয়ার প্রতৃত্তিমার্গেরই 
ন্যায় নিবৃত্তিমার্গের সমর্থক বচনাদিও মহাভারতেই পাওয়া ধায্স। গীতার নন্ন্যাস- 
মার্গীয় টীকান্ন নিবৃত্বিমার্গের এই বচনকেই মুখ্য মনে করিয়া, তাহা ছাড়া যেন 
আন্ন কোন পন্থাই নাই কিংবা যদি থাকে তো সে গৌণ অর্থাৎ সন্যাসম!র্গের 
অঙ্গ, এইরূপ প্রতিপাদনের চেষ্টা কর! হইয়া থাকে। কিন্ত এই 'প্রতিপাদন 
সাম্প্রদায়িক আগ্রহ্মূলক ; এবং সেইজন্য গীতার্থ সরল ও স্পষ্ট হইলেও 
আজিকার কালে তাহা অনেকের হুর্বোধ হইয়া! পড়িয়াছে। “লোকেহন্মিন্ 
দ্বিবিধা নিষ্ট।”” ( গী. ৩. ৩) গীতার এই শ্লোকের জুড়ী *ন্বাবিমাবথ পন্থানৌ” 
এই শ্লোক; এই স্থানে ছই তুল্যবল মার্গ বুঝাইবার হেতু আছে; এইব্প 
স্পষ্ট দেখ! যান্দ। কিন্তু এই স্থুম্পষ্ট অর্থের প্রতি কিংবা পূর্বাপর সন্দর্ভের 

* প্রতি লক্ষ্য না করিয়। এই শ্লোকেই ছুয়ের বদলে এক মার্গই প্রতিপাদ্য এইক্প 
কেহ কেহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন! | 

এই প্রকারে নুস্প্ট হইল যে, কর্মমসন্ন্যাস (সাংখ্য ) ও নিষফাম কর্ম (যোগ) 
বৈদিক ধর্দধের ছুই শ্বতন্ত্র মাগ এবং নে বিষয়ে গীতার এই সিদ্ধান্ত ঘে, 
উহ্থার। বিকল্নাত্বক নে, কিন্তু “সন্নাস অপেক্ষা কম্রযোগের যোগ্যতা বিশেষ 
রকমের” । এক্ষণে কর্মযোগ সম্বন্ধে গীতা পরে বলেন যে, ষে জগতে আমরা 
থাকি সেই জগৎ এবং তাহাতে ক্ষণকাল জীবিত থাকাও বদি কর্ম হয়, 
তবে কর্ম ছাড়িয়া কোথায় সাইব? এবং এই জগতে অর্থাৎ কর্মভূমিতেই বন্দি 
থাকিতেই হয় তবে কর্ম হইতে মুস্ত হইবই বা কি প্রকারে ? যতদিন দেহ খাকে 
সে পর্যন্ত, ক্ষুধা! তৃষা প্রভৃতি বিকার আমাদিগকে যেমন ছাড়ে ন প্রত্যক্ষ 
দেখি, (গী. ৫. ৮, ৯), এবং তন্গিবারণার্থ ভিক্ষা মাগিবার লজ্জাজনক কম্ধ 
করাও বদি সঙ্গ্যাসধর্্ীস্সারে বৈধ হয় তবে অনাসক্তবুদ্ধিতে অন্য ব্যবহারিক 
শাস্ত্রোক কর্ম করিতেই কি প্রকারে প্রতাবায় হয়? কম্ম করিলে কম্মপাশে 
বন্ধ হইসস। ব্রদ্মানন্দ হারাইবে কিংব। ব্রহ্মাস্ৈিকারূপ আস্ত্বত বুদ্ধি বিচপিত হইবে 
এই ভবে স্কান্য কর্ম বদি কেছ ছাড়িস! দেয়, ভবে তাহার মনোনিগ্রহ অদ্যাপি 

* এই চরণের 'নিবৃত্তিশ্চ হুত।বিতঃ' "নিবুত্তিশ্চ বিভাবিতঃ' এইরূপ পাঠীস্তরও আছে। বে 
কোন পাঠই শ্রহণ কর ন! কেন, প্রথমে 'স্থাবিমৌ' এইরূপ উক্ত হইয়াছে; ইহা হইতে ছুই পন্থা 
বে, সবতগ্্র তাহ! নির্ধিবিবাদদূপে সিদ্ধ হইঢডছে। 

৪১ ৰ 



৩২২ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশান্ত্ | 

দু হয় নাই বলিতে হয়; এবং মনোনিগ্রহ অদৃড় থাকিতে যে কর্মত্যাগ, 
তাহা গীতাছুসারে মোহাত্বক অর্থাৎ তামস কিংবা মিথ্যাচার (গী. ১৮, ৭ 
৩. ৬)। এই অবস্থায় এই অর্থ স্বতই প্রকাশ পায় যে, এইনরূপ অদৃঢ় 
মনোনিগ্রহকে চিত্বশুদ্ধির দ্বার! পুর্ণ করিতে হইলে, নিষ্কামবুদ্ধিপরিবর্ধক 
যজ্জদানাদি গৃহস্থাশ্রমের শ্রোত কিংব! স্ার্ভ কর্মই মন্গষ্যের করিতে হইবে। 
ফলকথা, এইপ্রকার ক্ধত্যাগ কখনই শ্ত্রেযস্কর হয় না। ভাল) যদি বলো, 
মন নির্বিষয় এবং তাহ! উহার অধীন, তবে উহার কর্মের ভয়ই কেন, কিংব! 
কর্ম না করিবার ব্যর্থ আগ্রহই বা সে করে কেন? বর্ধার জন্য যে ছত্র, 
তাহার পরীক্ষা বেরূপ বর্ধাকালেই হইয়া থাকে, সেইপ্রকার কিংবা-. 

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে 
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥ 

“যে সকল কারণে বিকার উৎপন্ন হয় সেই সব কারণ কিংবা বিষয় চোখের 
সামনে থাকিলেও বাহাদিগের অস্তঃকরণ মোহের বিকারে পতিত হয় না, সেই 
সকল পুরুষকেই ধৈর্ধ্যশালী বলা যায়” (কুমার ১. ৫৯ )--কালিদাসের এই 
ব্যাপক নীতিহ্ত্র অনুসারে মনোনিগ্রহকে কর্মের কষ্টিপাথরেই পরোথ করিয়া, 
তাহ! পুর্ণ হইয়াছে কিনা তাহার সাক্ষ্য শুধু অন্যের নিকট নহে, আপনার 
নিকটেও পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিতেও শান্ত্রত প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রবাহপতিত 
কর্ম করাই কর্তব্য এইবূপ সিদ্ধ হয় (গী. ১৮, ৬)। ভাল; বদি বল, “মন 
বশে থাকার শাস্ত্রোক্ত কথ্ঘ করিলে চিত্তশুদ্ধি বিগড়াইয়। যাইবার কোন ভয় 
নাই; কিন্ত মোক্ষলাভের পক্ষে অনাবশ্যক ব্যর্থ কর্ম করিয়া দেহকে কষ্ট 
দিতে চাহি না”, তবে কায়ক্লেশভরে অর্থাৎ কেবল দেহের কষ্ট হইবে এই ক্ষুদ্র 
ভয়ে কৃত এই কর্মত্যাগ রাজসিক') ত্যাগের ফল এইরূপ রাজস কর্দত্যাগে 
পাওয়া ষায় না (গী, ১৮. ৮)। তবে কম্মতাগই করিব কেন? সমস্ত কর্ম 
মাপ়াজগতের অতএব অনিত্য হওয়া প্রযুক্ত ব্রন্গ-জগতের নিত্য আত্মার উহার 
মধ্যে পতিত হওয়া উচিত নহে, এ কথা বদি কেহ বলেন,-_তাহাও ঠিক নহে। 
কারণ পরব্রঙ্গ বদি নিজেই মায়ার দ্বার। আচ্ছাদিত থাকেন তবে এইরূপ মায়ার 
মধ্যে মনুষ্যেরও কাঁধ করিতে বাধ কি? ব্রহ্ষজগৎ ও মায়াজগৎ, সমস্ত জগতের 
যেরূপ এই ছুই ভাগ আছে, সেইরূপ মনুষ্যেরও আআ! ও দেহেন্দ্রিরাদি এইরূপ 
ছুই ভাগ আছে। তন্মধ্যে আত্ম। ও ব্রন্দের যোগ করিয়। দিয়া ব্রক্ষেতে আত্মার 
লয়কর এবং এই ত্রহ্গাবক্যজ্ঞানের দ্বার! বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিয়া কেবল 
মায়িক দেহেম্তিয়ের দ্বার মায়াজগতের ব্যবহার কর। এইরূপ করিলে, 
মোক্ষের কোন প্রতিবন্ধক আসিবে ন! ; এবং উক্ত ছই ভাগের যোগ অ'পোষে 
নিবন্ধ হইলে জগতের কোন ভাগের উপেক্ষা বা! বিচ্ছেদে করিবার দোবও 
লাগিবে নাঃ এবং ব্র্জজগৎ ও মায়াজগৎ-- পরলোক ও হহলোক--এই হই 
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লোকেরই কর্কবা করাতৈ তোনার শ্রের লাঁভ হইবে । ঈশোপনিধদে এই 
তৰই প্রতিপার্দিত হইরাছে (ঈশ. ১১)। এই শ্রতিবচনের সবিস্তার বিচার 
পরে কর যাইবে । এক্ষণে এইটুকুই বপিতেছি যে, ব্রহ্াম্মৈকোর অন্থভবকারী 
জ্ঞানী পুরুষ মায়াজগতের ব্যবহার কেবল শরীরের দ্বারা অথবা কেবল 
ইন্ড্িপার্দির ঘ্বারাই করিয়া থাকে, এইক্সপ গীতাতে যাহা বর্ণিতি হইয়াছে ( গী. ৪. 
২১) ৫. ১২) তাহার তাৎপর্যও ইহাই ; এই হেতু, ১৮ম অধ্যায়ে পনিঃসঙ্গ- 
বুদ্ধিতে ফলাশ। ছাড়িয়া কেবল কর্তব্য বলিয়৷ কর্ম করাই প্রক্কৃত 'সাত্বিক” 
কর্মত্যাগ*-_-কর্্ম না কর! প্রকৃত কম্্রত্যাগ নহে, এইক্প সিপ্ধাস্ত করা; হইয়াছে 
(গী- ১৮*৯)। কর্ম মার়াজগতের হইলেও তাহ পরমেশ্বরই কোন অজ্ঞেয় 
কারণে উৎপন্ন করিয়াছেন; তাহা বন্ধ করা মন্ুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা 
পরমেশ্বরেরই অধীন ; অতএব বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিক্ষ। ৫কবল শারীর কর করিলে, 
মোক্ষের বাধ! হয় না, ইহা! নির্বিবাদ। তবে, চিত্তেতে বৈরাগ্য রা'খিয়। কেবল 
ইন্ছ্িয়ের দ্বারা শান্ত্রপ্রাপ্ত কর্ম করিতে বাধাই বা কি? “ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি 
জাতু তিষ্ঠত্যকর্পর্কং” (গী, ৩, ৫3 ১৮* ১১)-এই জগতে ক্ষপণকালও কর্ম 
ছাড়া থাকিতে পারা যায় না, এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে; আবার অনুগীতায় 
৭নৈ্র্মাং ন চ লোকেইশ্সিন্, মুহূর্তমপি লভ্যতে* (অশ্ব, ২০. ৭)--এই লোকে 

*( কেহই ) এক মুহূর্তও কর্ম হইতে মুক্ত নহে-_-এইরূপ বল! হইয়াছে। শুধু মনুষ্য 
কেন, সুর্যাচন্দ্রা্দি পর্য্যপ্ত সকলে নিরস্তর কর্মই করিতেছে! অধিক কি. কর্মই 
জগৎ, আর জগংই কর্ম ইহ! স্থির সিদ্ধান্ত; তাই জগতের ভাঙ্গাগড়ার কিংবা 
কর্মের ক্কণমাত্র বিরাম নাই, ইহা আমর! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই । দেখ, একদিকে 
ভগবান গীতাতে বলিতেছেন--পকর্শ ছাড়িলে খাওয়া পধ্যস্ত হইবে না” 
€গী. ৩, ৮); অপরদিকে বনপর্কে দ্রৌপদী মুধিষ্টিরকে বলিতেছেন _"অবর্শরা। 
বৈ ভৃতানাং বৃত্তিঃ স্যার হি কাচন” (বন ৩২.৮), কর্ন ব্যতীত প্রাণীমাত্রের 
জীবনযাত্রা! নির্বাহ হয় না) সেইরূপ দাসবোধেও প্রথমে ব্রহ্গজ্ঞান . বলিয়া! 
তাহার পর পপ্রপঞ্চ সীতুন 'পরমার্থ কেল। তরী অন্ন মিলে না থায়াল!। 
অর্ধাং_-প্প্রপঞ্চ ছাড়িয়া পরমা করিল, তবু খাইতে অন্ন মিলিল না” ( দা, 
১২ ৯,৩) এইরপ শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীও বশিয়াছেন। ভাল) স্বককং 
ভগবানের চরিত্র আলোচনা কর) দেখিবে যে, ভগবান যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন 
অবতার হইয়া, এই মায়িক জগতে সাধুর পরিত্রাণ ও ছুষ্টের বিনাশসাধন রূপ 
কর্ম করিয়াই আগিতেছেন-( গী, ৪. ৮ ও মতা, শাং. ৩৩৯. ১০৩ দেখ)। এই 
কর্ম যদি "্পামি না করি তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হক, ইহা 
তিনিই গীতাতে বলিয়াছেন (গী: ৩. ৯৪)। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে. যে, 
যখন স্বয্নং ভগবান্ জগতের ধারণার্থ কর্ম্ম করিতেছেন, তখন জ্ঞানোত্তর- কর্ম 
নিরর্থক। এই কখার কোন ফল নাই। তাই, প্ৰঃ ক্রিয়াবান্স পতিস্তঃ* 
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( মভ।” বন" ৩১২* ১*৮) --ষে ক্রিয়াবান্ সে-ই পঞ্ডিত--এই নীতিহথর অন্থসারে 
অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ সকলকেই এই উপদেশ করিতেছেন যে, 
এই জগতে কর্ম হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না; কর্শের বাধ! হইতে 
বাচিবার জন্য মনুধোর সর্বদা নিজ ধর্মান্গসারে প্রাপ্ত কর্তবা, ফলাশ। ছাড়িয়া, 
বিরজ্ঞ বুদ্ধিতে কর।-__এই একমার্গ ( ধোগ ) মনুষ্যের আয়ত্তীধীন এবং ইহাই 
উত্তমও বটে। প্ররুতি তে! নিজের কাজ সর্বদ! করিতেই থাকিবে? কিন্তু 
উহাতে কর্তৃত্বের অভিমান-বুদ্ধি ছাড়িয়া দিলেই তুমি মুক্তই ( গী, ৩. ২৭ 7 ১৩ 
২৯; ১৪. ১৯১১৮, ১৬) । মুক্তির জন্য কর্মত্যাগ কিংবা সাংখোর অনুসারে 
করধসন্্যাসয়প বৈরাগোর আবশ্যকতা নাই; কারণ এই কর্দতৃমিতে সম্পূর্ণ 
বর্মত্যাগ কর! সম্ভবই নহে । 

এই নন্বপ্ধেও কেহ এইক্ধপ ফ্যাক্ড়া বাহির করেন যে, মানিলাম যে, কর্মবন্ধন 
ছেদন করিবার জন্য কর্ম ছাড়িবার আবশাকতা নাই, কেবল কর্মফলাশ। ত্যাগ 
করিলেই সমস্ত নির্বাহ হয়; কিন্তু যখন জ্ঞানের দ্বারা আমার বুদ্ধি নিষ্ষার্ম 
হয় তখন সমন্ত বাসনা ক্ষয় হয় এবং কর্মে প্রবৃত্তি হইবার কোন কারণই 
অবশিষ্ট থাকে ন।; এবং এইব্প অবস্থায় অর্থাৎ কায়ক্লেশভয়ে নহে-_বাসনাক্ষয় , 
প্রযুক্ত সমস্ত কর্ম আপন৷ হইতেই ছাড়িয়৷ যায়। এই জগতে মোক্ষই মনুষ্যর 
পরম পুরুযার্থ। যে সেই মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা লাভ করে তাহার প্রজা, সম্পত্তি 
কিংবা ন্বর্গলোকাদির জুখ--এই সমস্তের কোনও “এধপা” (ইচ্ছা) থাকে ন। 
(বৃ. ৩. ৫, ১ ও ৪.৪. ২২) বলিয়া কর্ম না ছাড়িলেও শেষে সেই জ্ঞানের 
স্বাভাবিক পরিণাম ইহাই হন যে, কর্ন আপনিই ছুটি যায়। এই অভি- 
প্রায়ে-- 

জ্ঞানামূতেন তৃপ্তস; কতকতাস্য যোগিনঃ । 
ন চাস্তি কিঞ্ি২ কর্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ববিৎ ॥ 

*জ্ঞানামৃত পান করিয়া যে রুতরুত্য হইয়াছে সেই পুরুষের পরে কোন কর্তব্যই 
অবশিষ্ট থাকে না ১ এবং যদি থাকে তো সে তবজ্ঞানী নহে” এইরূপ উত্তরগীতায় 
(১.২৩) উক্ত হইয়াছে । * ইহ! জ্ঞানী পুরুষের দোষ বলির়। যদি কাহারও 
সন্দেহ হয়, তাহা ঠিক নহে; কারণ ইহাই ব্রহ্গন্তানী পুরুষের এক অলঙ্কার-_. 
“অলঙ্কারে। হ্যয়মন্্াকং যদ্বরহ্গাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্বকর্তব্যতাহানিঃ* ( বেস, 
শাং, ভা. ১, ১.৪ )-_-এইরূপ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন । সেইরূপ গীতাতেও 
“তসা কার্যাং ্ন বিদ্যতে” (গী. ৩. ১৭) জ্ঞানীর পরে আর কিছুই করিবার 

* ইহা তির গৌক -এই ধারণা ঠিক নহে। বেদান্তক্ত্রের শান্কর ভাষ্যে এই শ্লোকটি 
নাই) কিন্ত সনংস্থজাতীয়ের ভাষ্যে আচাধ্য তাহ। গ্রহণ করিয়া! সেখানে তিনি লিঙ্গপুরাণে 
ইহা আছে বলিয়াছেন । সুতরাং শ্লোকটি সন্ন্যাস মার্গের, কশ্মযোগের নহে নিঃসন্দেহ। বোদ্ধ 
ধন্ম গ্রন্থেও এইরূপ বচনার্দ আছে ( পরিশিষ্ট প্রকরণ দেখ)। 
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থাকে না) তাহার সমস্ত বৈদিক কর্মের কোনই প্রয়োজন নাই (গী" ২, ৪৬ )3 

অথবা ”যোগারূঢ়স্য তসোব শমং কারণমুচাতে” (গী- ৬. ৩) যে যোগার 
তাহার শনই কারণ এইরূপ বন আছে। তাছাড়া প্সর্ধারস্তপরিতাগী” 
(গী. ১২. ১৬) অর্থাৎ সমস্ত উদ্দোগ যে তাগ করে, এবং “অনিকেতঃ* 
( গী. ১২. ১৯) অর্থাৎ যাহার গৃহ নাই ইত্যাদি বিশেষণও জ্ঞানীপুরুষের বর্ণনায় 
গীতাতে সংযোজিত হইয়াছে । ইহা! হই/তি-_ক্ঞানলাভের পর কর্মবন্ধন আপনা- 
আপনিই মোচন হয়_-এই কথ! ভগবদ্শীতার মানা এইরূপ কাহারও কাহারও 
মত। কিন্ত আমার মতে, গীতা-বাকাগুলির এই অর্থ এবং উপরি-উক্ত যুক্তিবাদও 
ঠিক নহে। তাই তত্বিরুদ্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এইখানে সংক্ষেপে 
বলিতেছি। 

মনুষ্য জ্ঞানী হইলে তাহার সকল প্রকার ইচ্ছা! কিংবা বাসন! বিলুপ্ত হওয়] 
উচিত, এই কথা গীতার আদৌ মান্য নহে, ইহা স্ুখছ্ুঃখবিবেকপ্রকরণে আমি 
দেখাইয়াছি। গুধু বাসনা বা ইচ্ছ! থাকাতে কোন ছুঃখ নাই, আসক্তিই ছুঃখের 
প্রকৃত মূল। তাই, সর্বপ্রকার বাসনা বিনষ্ট না করিয়৷ জ্ঞানী কেবল আসক্তি 
"ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম করিবে, "ইহাই গীতার দিদ্ধান্ত। আসক্তি চলিয়া যাইবার 
সঙ্গেই সমস্ত কন্মরও যে ছাড়িয়া যাইবে তাহা নহে । অধিক কি, বাসন! হইতে 

'মুক্ত হইলেও সমস্ত কর্ম্ম হইতে, মুক্ত হওয়! যায় না। বাসনা থাক বান! 
থাক, শ্বাসোচ্ছাসাদি কর্্দ নিত্য সমান চলিতে থাকে, এইরূপ আমরা দেখিতে 
পাই। বেশী দূরে যাইতে হইবে কেন? ক্ষণমাত্র জীবিত থাকাও তো কর্মই 
পূর্ণজ্ঞান হইলেও আপনার বাসন! দ্বারা কিংবা বাসনাক্ষয়ের দ্বারা উহা! হইতে 
মুক্ত হওয়া যায় না। বাসনা হইতে মুক্ত বলিয়া কোনও জ্ঞানী পুরুষ প্রাণ 
বিসর্জন করে না, এ কথা! প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; এবংসেইজন্যই প্নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি 
জাতু তিষ্ঠত্যকর্মরুৎ” ( গী- ৩. ৫) যে-ই হউ্টক না কেন, সে কর্ম না করিয়া 
থাকিতে পারে না--এই বচন্ন গীতায় দেখিতে পাওয়া ষায়। এই কর্মাভূমিতে 
কর্ম তো নিসর্গতঃ প্রাপ্ত, -প্রবাহপতিত ও অপরিহীার্যা, তাহা মনুয্যের বাসনার 
উপর ঝুলিয়৷ নাই, ইহা গীতাশাস্ত্রের কর্্মযোগের প্রথম সিদ্ধান্ত। কর্ম ও 
বাপনার পরস্পর নিতাসশ্বন্ধ নাই এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইলে পর বাসনাক্ষয়ের 
সঙ্গেই কর্মেরও ক্ষয় ত্বীকার করা ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। তাহার পর, 
বাসনাক্ষয়ের পরেও প্রাপ্ত কর্ম জ্ঞানীপুরুষের কি প্রকারে করিতে হইবে এই 
প্রশ্ন সহজেই, উত্থিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তর গীতারু তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত 
হইয়াছে (গী. ৩. ১৭-১৯ ও তাহার উপর আমার টাকা দেখ)। জ্ঞানীপুরুষের 
জ্ঞানোত্তর নিজের বলিয়া কোন কর্তব্য ধীকে না, এ কথা গীতার মান্য। কিন্ত 
ইহার পর গীতা ইহাও বলিতেছেন যে, যে কেহই হউক না৷ কন, কর্মবন্ধন 

হইতে কেহই মুক্ত হয় না। জ্ঞামীগুরুষের কর্তব্য থাকে না এবং কর্ম মোচন 
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হয় না, এই ছুই সিদ্ধান্ত কেহ কেহ পরস্পরবিরোধী বনিয়া মনে করেন? কিন্তু 
গীতার কথা সেরূপ নহে । গীতা উহাদের এই মিল করিয়া বলেন যে, যখন 
কর্ম অপরিহার্য, তখন জ্ঞানী পুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও তাহা করিতেই 
হইবে। কিন্তু তাহার নিজের জন্য কোন কর্তব্য থাকে না, অতএব তাহার 
আপনার সমস্ত কর্ণ নিফাম বুদ্ধিতে করাই কর্তব্য। সার কথা, তৃতীয় অধ্যায়ের 
১৭ম শ্লোকের “তস্য কাধ্যং ন বিদ্যত্ে” এই বাকো, “কার্ধযং ন বিদাতে এই 
শবগুলি অপেক্ষা! 'তস্য” (অর্থাৎ সেই জ্ঞানী পুরুষের ) এই শব্ধ অধিক গুরুত্ব- 
সুচক $ এবং তাহার ভাবার্থ এই ষে, “তাহার নিজের জন্য প্রাপ্ত কোন কর্ম 
থাকে না, এই কারণেই, এক্ষণে অর্থাৎ জ্ঞানোত্বর, তাহার আপন কর্তব্য 
তাহাকে নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে করিতে হইবে। পরে ১৯ম গ্লোকে “তন্মাৎ্: এই 
কারণবোধক পদ প্রয়োগ করিয়া অর্জুনকে এই অর্থের উপদেশ করিয়াছেন, 
*তশ্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর১ ( গী. ৩. ১৯)--তাই শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত 
নিজ কর্তব্য তুমি আসক্তি ন। রাধিকা করিয়া যাও, কর্ম ছাড়িও না। তৃতীয় 
অধ্যায়ের ১৭-১৯ এই তিন শ্লোকে পরিব্যক্ত কাধ্যকারণতভাব এবং অধ্যায়াস্ত- 
ভূর্তি সমস্ত প্রকরণের সন্দর্ভের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সন্ন্যাসমার্গীর কথা অনুসারে 
“তস্য কার্ধযং ন বিদ্যতে” এই স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত মান! যুক্তিসিদ্ধ নহে এইরূপ 
উপলব্ধি হইবে। নিষ্-প্রদত্ত দৃষ্টাস্তই তাহার উত্তম প্রমাণ। *জ্ঞানলাভের পর 
কোন কর্তব্য অবশিষ্ট না থাকিলেও, শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম করিতে হয়”, এই 
সিদ্ধান্তের পুষ্টিনাধনার্থ তগবান্ বলিতেছেন-_ 

ন মে পার্থাহস্তি কর্তব্যং ত্রিধু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাগুমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কম্মণি ॥ 

“হে পার্থ! “আমার” বলিয়া ত্রিতুরনে কোন কর্তব্য (অবশিষ্ট) নাই, অথবা 
অপ্রাপ্ত কোন বস্ত পাইবার (বামন! ) নাই; থাপি আমি কর্ম করিতেছি” 
(গী, ৩.২২)। “ন মে কর্তব্যমস্তি--আমার কর্তব্য নাই--এই শব্ধ পূর্বোক্ত 
শ্লোকের “তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে”- তাহার কোন কর্তব্য থাকে না-_এই শব্ধ- 
গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে। ইহা হইতে *ন্ঞানের দ্বারা কর্তব্য 
অবশিষ্ট থাকিলেও, অধিক কি, এই কারণে, শান্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ন অনাসক্ত 
বুদ্ধিতে করিতেই হইবে” এই অর্থ এই চার পাঁচ শ্লোকের প্রতিপাদ্য এইব্প 
স্পষ্ট সিদ্ধ হয়। নতুবা, “তস্য কার্ধ্যং ন বিদ্যতে” ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত সিদ্ধান্তের 
দৃ়ীকরণার্থ ভগবান্ নিজের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহ! একে বারেই অসংবদ্ধ হইবে, 
এবং সিদ্ধান্ত এক, আর ভাহার উদ্দাহরণ একেবারেই বিরুদ্ধ--এইরীথ অনবস্থ 
দোষ ঘটিবে। এই অনবস্থা পরিহারার্ধ সন্ন্যাসমার্গীয় টীকাকার, 'তশ্মাদসক্তঃ 
সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর ইহার মধ্যে তম্মাৎ এই শব্দেরও অর্থ ভিন্ন প্রকার 
করিয়া থাকেন তাহার কথন এই যে, জ্ঞানীপুরুষ কর্ত্যাগ করিবেন ইহাই 
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গীতার মুখ্য দিদ্ধান্ত ; কিন্তু অঙ্জুন সেবপ জ্ঞানী ছিলেন না! বলিয়া__তম্মাৎ,-. 
তাহাকে ভগবান্ কর্ম করিতে বলিয়াছেন। “গীতা-উপদেশের পরেও অজ্জুন 
অক্ানীই ছিলেন” এই যুক্তি ঠিক নহে আমি উপরে দেখাইয়াছি। তাছাড়া 
“তন্মাৎ এই শব্ষের এইরূপ টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিলেও পন মে পার্থান্তি 
কর্তব্যং” ইত্যার্দি ক্লোকে ভগবান্ “আমার কোন কর্তব্য না থাকিলেও আমি 
কর করির! থাকি” এই মুখ্য সিদ্ধান্তের সমর্থনার্থ আপনার বে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 
তাহার সঙ্গতিও এই পক্ষে সুচারুরূপে হয় না । তাই “তস্য কাধ্যং ন বিদ্যতে” 
এই বাক্যে “কাধ্যং ন বিদ্যতে এই শব্দগুলিকে মুখ্য বলিয়। না! মানিয়া, 
“তস্য” শবকেই প্রধান বলিয়া মানিতে হইবে; এবং তাহা করিলে 
“তম্মাদসক্তঃ সততং কাঁধ্যং কর্ম সমাচর* ইহার অর্থ “তুমি জ্ঞানী বলিয়াই 
তোমার স্বার্থের জন্য তোমার কর্ম নাই এ কথ! সত্য? কিন্ত তোমার নিজের 
কর্ম নাই বলিয়াই, এক্ষণে শাস্ত্রত প্রাপ্ত কর্ম “আমার নহে এই বুদ্ধিতে 
অর্থাৎ নিষ্ধামবুদ্ধিতে কর” এইরূপ করিতে হয়। সংক্ষেপে এই অনুমান 
হয় যে, “আমার অনাবশ্যক+ ইহা! কর্ম ছাড়িবার কারণ হইতে পারে না। 
কিন্ত কর্প অপারহার্্য অতএব শান্তঃ প্রাপ্ত অপরিহার্য কর্ণ স্বার্থত্যাগবুদ্ধিতে 
করাই উচিত । ইহাই গীতা বলেন; এবং প্রকরণের সমতার দিকে 
*দখিলেও, এই অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। কর্মসন্ন্যাস ও বর্্মযোগ এই ছয়ের 
মধ্যে যে বড়রকম ভেদ আছে" তাহা ইহাই। “তোমার কোন কর্তব্য 
অবশিষ্ট নাই; অতএব তুমি কোন কর্ন করিও না,” এইরূপ সন্াস-পক্ষীয় 
লোকেরা বলেন; এবং “তোমার কোন কর্তব্য অবশিষ্ট নাই বলিয়াইঃ এখন 
তোমার যে কন্মন করিতে হইবে তাহা৷ স্বার্থপর বাসন! ছাড়িয়৷ অনাসক্ত বুদ্ধিতে 
কর* এইরূপ গীতা বলেন। একই হেতুবাকচ হইতে এই প্রকার ছই ভিন্ন 
ভিন্ন অন্থমান কেন বাহির হয়? ইহার উত্তর এই যে, গীতা কর অপরিহাধ্য 
মানেন বলিয়া, “কর্ম ছাড়ো”, এই অন্মান, গীতার তত্ববিচারানুসারে বাহির 
হইতেই পারে না। তাই, “তোমার অনাবশ্যক” এই হেতুবাক্য হইতেই 
্বার্থবুদ্ধি ছাড়িয়া! কর্ম কর, গীতায় এই অনুমান বাহির করা ছে রাম- 
চন্দ্রকে সমস্ত ব্রন্ষজ্ঞান বলিবার পর, নিফাম কর্দে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যোগ- 
বাসিষ্ঠে বসিষ্ঠ বে যুক্তি বলিয়াছেন তাহাও এই প্রকার। যোগবাসিষ্ গ্রন্থের 
শেষে ভগবদ্গীতার উক্ত সিদ্ধান্তই অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে ( যো. ৬. উ, ১৯৯ 
ও ২১৬. ১৪) এবং গী. ৩. ১৯-এর অন্থবাদের উপর আমার টিঞ্ননী দেখ)। 
যৌগবা্ীঠেরই ন্যায় বৌধ্বধর্শের মহাধানপস্থার গ্রন্থেও এই বিষয়ে গীতার 
অনুসরণ কর! হইয়াছে । কিন্তু বিষয়ীস্তর হইবে বলিয়া তাহার আলোচনা 
এখানে ন1 করিয়া তৎসন্বন্ধীয় বিচার আমি পরে পরিশিষ্ট প্রকরণে করিয়াছি । 

'ত্মজ্ঞান হইলে পর “আমি ও 'আমার” এই অহঙ্কারের ভাষাই থাকে না 



৩২৮ গীতারহস্য অথবা কন্মাযোগশান্ত । 

€ গী- ১৮, ১৬ ও ২৬), এবং সেই জন্য জ্ঞানীপুরুষকে “নির্মম” বলে। নির্ছম 
অর্থে যে আমার-আমার বলে না” । জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জ্ঞানী পুরুষের বর্ণন! 
করিবার সময় এই অর্থইএই আবী-ঙ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন-_ 

আণি মী হে ভাষ নেঁণে। মাঝে কাহিচ ন দ্ধণে। 
সুখ হুঃখ জাণণে। নাহি জয়া ॥ 

অর্থাং-'আমি” এই বাক্য জানি না, আমার” বলিয়া কিছুই নাই--সুখ ছঃখ জ্ঞান 
নাই। কিন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা “আমি” ও 'আমার” এই বুদ্ধি চলিয়। গেলেও এই 
শব্দের বদলে 'জগং ও “'জগতের,-কিংব। ভক্তিদৃষ্টিতে পরমেশ্বর ও "পর- 
মেখরের*-এই শব্দ আসে, ইহ! বিস্বৃত হইবে না। জগতের প্রতোক সাধারণ 
মনুষ্য নিজের সমস্ত কর্ম আমার” কিংবা “আমার জন্য” বলিয়া করিয়া থাকে । 
কিন্তু যিনি জ্ঞানী হইয়াছেন তীহার মমত্ববুদ্ধি চলিয়া যাওয়ায় তিনি ঈশ্বরস্থষ্ট 
জগতের সমস্ত কর্ম পরমেশ্বরের এবং তাহা করিবার জন্যই পরমেশ্বর আমা- 

দিগকে স্যপ্টি করিয়াছেন, এইরূপ বুদ্ধিতে (অর্থাৎ নির্মম বুদ্ধিতে ) সেই ক্ষ 
করিতে থাকেন। জ্ঞানী ও অজ্জানীর মধ্যে ইহাই ভেদ ( গী, ৩. ২৭, ২৮)। 
গীতার এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য কৰিলে জান! যায় যে, “যোগার পুরুষের 
জন্য শমই কারুণ হয়* (গী, ৬. ৩ ও তাহীর .উপর আমার টাক। দেখ) এই 
প্লৌোকের সরল অর্থ কি। শীতার টাকাকার বলেন যে, এই শ্লোকে যোগারূঢ় 
ব্যক্তি পরে (জ্ঞান হইলে পর ) শম অর্থাৎ শান্তি অবলম্বন করিবে, দে আর 
কিছু করিবে না, এইরূপ উক্ত হইয়াছে । কিন্তু এই অর্থঠিকৃ নহে। শম 
মনের শান্তি; তাহাকে চরম “কার্য? না বলিয়া! শম কিংবা! শাস্তি অন্য কিছুর 
কারণ--শমঃ কারণমুচ্যতে-_ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এখন শমকে 
কারণ বলি মানিয়া পরে তাহান্র “কাধ কি, দেখিতে হইবে। পূর্বাপর 
সন্দর্ভের বিচার করিলে. “কন্মাহই পেই কাধ্য এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। এবং তখন 
যোগার ব্যক্কি চিন্তকে শান্ত করির! সেই শান্তির বা শমের দ্বাব্রাই পরে নিজের 
সম্ত কর্ম করিবেক এইরূপ এই শ্লোকের অর্থ হয়) টীকাকারদিগের 
ক্পনান্ুসারে “ষোগারূটঢ় ব্যক্তি কর্ম ত্যাগ করিবে এই অর্থ করা যাইতে 
পারে না। সেইরূপ আবার, “দর্বারস্তপরিত্যাগী” ও “অনিকেত” প্রভৃতি 
শব্দের অর্থও কর্মমত্যাগমূলক নহে, ফলাপা-ত্যাগমূলকই কর! উচিত) গীতার 
অনুবাদে যে সকলস্থলে এই পর্দ আসিয়াছে, সেইস্থলে সংযোজিত টিপ্ননীতে 
আমি এই বিষয় খুলিয়৷ দেখাইয়্াছি। ফলাশ! ছাড়িয়! জ্ঞানী পুরুষেরও 
চাতুর্বর্যা্দি সমস্ত কন্ম যথাশাস্ত্র কর! উচিত, ইহ পিদ্ধ করিবার জন) স্বাপনার 
নিজের চৃষ্টান্ত ছাড়া ভগবান আর একট দৃষ্টাস্ত জনকের দিয়াছেন। জনক 
একজন বড় কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাহার স্বার্থবুদ্ধি কতটা চলিয়া গিয়াছিল 
“আমার রাধানী দগ্ধ হইলেও তাহাতে আমার কিছুই দ্ধ হয় লাই” 
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ঘমিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াংন মে দহ্যতি কিঞ্চন” (শাং ২৭৫, ৪ ও ২১৯, ৫৯) 
তাহার সুখের এই বাণী হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ নিজের 
স্বার্থ কিংবা লাভালার্ভ কিছুই না থাকিলেও রাজোর সমস্ত কর্ম করিবার 
কারণ বলিবাল্গ সময় জনক নিজেই বলিতেছেন-_ 

দেৰেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ ভূতেভ্যোহতিথিভিঃ সহ । 
ইত্র্থং সর্ব এবৈতে সমারস্তা ভবস্তি বৈ॥ 

“দেবতা, পিতৃগণ, সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণী ও অতিথি ইহাদের জন্য এই সমস্ত 
কর্শ চলিতেছে, আমার জন্য নহে” ( মভা, অশ্ব. ৩২. ২৪)। নিজের কোন 
কর্তব্য অবশিষ্ট ন! থাকিলেও কিংবা নিজের কোন বস্ত লাভ করিবার বাসন। না 
থাকিলেও জনক ও শ্নকৃষেঃর ন্যায় পুরুষ জগতের কল্যাণ করিতে বদি প্রবৃত্ত 
ন। হয়েন, তাহা হুইলে এই জগৎ উৎসন্ম হইবে-_উৎসীদেসুরিমে লোকাং-_ 
(গী ৩২৪) 

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, “ফলাশ! ত্যাগ করিবে, সর্বপ্রকার ইচ্ছ৷ ত্যাগ 
করিবার আবশ্যকতা নাই, গীতার এই সিব্ধান্ত এবং বাসনাক্ষয়ের সিদ্ধান্তে 
অধিক তফাৎ করা যায় না । কারণ, বাসনাই ছাড়া হউক কি ফলাশাই ছাড়া 
হুউক, উভয়পক্ষে ক্ের প্রবৃত্তি হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না; তাই 
'কোন এক পক্ষকে স্বীকার করিলেও শেষে তাহার পরিণাম কর্মত্যাগই ঘটে । 
কিন্ত এই আপৰ্তি সক্ানমূলক, কারণ “কলাশা” শবের প্রকৃত অর্থ না বুঝিবার : 
কারণেই ইছা উৎপন্ন হইয়াছে । ফলাশ। ত্যাগের .সর্ধপ্রকার ইচ্ছা ত্যাগ কিংব! 

আমার কর্তনের ফল কেহ কখনই পাইবে না, কিংবা! পাইলেও কেহ গ্রহণ করিবে 
ন।--এই বুদ্ধি হওয়া অর্থ নহে) প্রত্যুত পঞ্চম প্রকরণে প্রথমেই আমি 
বলির়াছি যে,_-মমুক ফল পাইবার জন্যই আমি এই কর্ম করিতেছি এই প্রকার 
ফলবি্ষয়ক মমবববুক্ত আলপক্তি কিংবা! বুদ্ধির আগ্রহকে,_গীতা নাম 
দিরাছেন “ফলাশা”, “সঙ্গ কিংবা “কা । কিন্তু, ফললাভের আগ্রহ কিংবা 
বৃথ! আসক্তি না রাখিলেও, প্রাপ্ত কম্্মন কেবল কর্তবা বলিপ্না করিবার বুদ্ধি ও 
উৎপাহকেও উক্ত আগ্রহের সহিত আমাদের মন হইতে বিদূরিত কারতে হইবে 
এরনপ নহে । নিজের লাভ ছাড়া এই জগতে যে আর কিছুই দেখে না, এবং 
যে কেবল ফলাশার আগ্রহেই কন্দে ব্যাপূত থাকে, সে ফলাশ! ছাড়িকস। কন্ 
কর সম্ভব বলিয়া মনে করে না; কিস্তজ্ঞানের দ্বার! ধাহার বুদ্ধি সম ও 
বিরক্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে কিছু কঠিন নহে। আমি কান কঞ্ধের যে ফল 
প্রা্ত হই তাহা! কেবন আমারই কর্শেরু ফন, এই ধারণাই প্রথমতঃ ভ্রান্তি 
মূলক । জলের দ্রবত্ব কিংব অগ্নির উঞ্চতার সাহাব্য না পাইলে, মনুষ্য ধতই 
বাথ! ঘামাক না কেন, তাহার চেষ্টায় পাক-কার্ধ্য কখনও সম্পন্ন হইতে পারে 
না ).এবং জগরিগ্রতৃতিতে, এই.ওপধর্ঘ্ম. থাক বা না-থাকা--মন্থম্যের আয়া ধস 

৪২ 
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কিংব। প্রযত্বাধীন নহে । তাই, কর্ঙ্জগতের এই শ্বতঃসিন্ধ বিবিধ ব্যাপারের 

কিংবা ধর্থের প্রথমে বথাশক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া যাহাতে উহা আমাদের 
প্রঘর্ের অন্কুল হয় সেই ভাবেই মন্ুধ্কে নিজের কর্দে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 
সুতরাং মনুষ্য স্বীয় প্রধত্বের দ্বারা যে ফল লাভ করে তাহ কেবল তাহারই 
প্রযত্বের ফল নহে, বরং উহার কর্ধ ও কর্্মজগতের তদমূকুল অনেক স্বতঃসিদ্ধ 
ধর্ম এই দুয়ের সংযোগজাত ফল, এইরূপ বলিতে হয়। কিন্ত মনুষ্যের 
প্রবর নকল হইবার পক্ষে এইরূপ বে সমস্ত জগংব্যাপারের অন্গকুলতা1 আবশাক 
হয়, সেই সমস্তের যথার্থ জ্ঞান অনেক সময় মনুষ্যের থাকে না) এবং কোন 
€কোন স্থলে, হওয়া সম্ভবও নহে । ইহাকেই “দৈব বলে। আমাদের আরতের 
রহিভূতি এবং আমাদের জ্ঞাত জগং্-ব্যাপারের সাহাষ্য ফলসিদ্ধির জন্য যদি 
নিতান্তই আবশ্যক হয় তবে “কেবল নিজের প্রধত্নের দ্বারাই আমি অধুক কর্ধ 
করিব” এইরূপ অভিমান পোষণ করা যে মূর্খতামাত্রৎ তাহ। বলিতেই হুহবে ন। 
€গী. ১৮, ১৪-১৬ দেখ) । কারণ, কন্মজগতের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ব্যাপারের 
মানবীয় প্রবন্ধে সংযোগ সার্ধিত হইলে পর যে ফলহয়, তাহা কেবল কর্ধের 
নিয়মেই হর বলিপ্লা, আমর! ফলাশার আগ্রহ রাখি বা ন। রাখি, ফলসিদ্ধিসম্বন্ধে 
কোন তফাৎ হয় না) আমাদের ফলাঁশ। অবশ্য আমাদের ছুঃখজনক হয়। কিন্ত 
মনে রেখো যে, মন্ষের জন্য আবশ্যক বিষয় এক জগতৎ-ব্যাপার আপন! হইতেই 
ঘটাইয়া আনে না। কুটি রুচিকর হইতে হইলে যেরূপ আটার নেচীতে 
একটু নুন দিতে হয় সেইরূপ কম্মজগতের এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার মনুষ্ের 
উপযোগী করিতে হইলে তাহার উপর মন্ুষ্যের একটু প্রধত্বের চাপ দিতে হয়। 
তাই জ্ঞানী ও বিবেকী ব্যক্তি সাধারণ লোকের ন্তায় ফলের আসক্তি কিংব! 
আগ্রহ না রাখিয়। জগতের কন্লাধনার্থ প্রবাহ-পতিত কর্মের (অর্থাৎ কর্দের 
অনাদি প্রবাহের মধ্যে শান্ত্রতঃপ্রাপ্ত ষথাধিকার কর্মের) ছোট বড় অংশ 
শান্তভাবে কেবল কর্তব্য বলিয়৷ করিয়া থাকেন। এবং ফলপ্রাপ্তির জন্য কর্ম 
লংযোগের উপর কিংবা ভক্তিদৃষ্টিতে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর. নির্ভর করিয়! 
নিশ্চিন্ত থাকেন। “তোমার কেবল-কন্শ করিবারই অধিকার আছে ফললাত 
তোমার আরক্তাধীন নহে” ( গী, ২. ৪৭) ইত্যাদি ষে উপদেশ অজ্ঞুনকে দেওয়| 
হুইয়াছে তাহার বীজও ইহাই । এইরূপে ফলাশ। ন! রাখিয়! কর্ম্দ করিতে থাকিলে, 
পরে কোন কারণে কদাচিৎ কর্ম নিক্ষল হয়; তবু উদ্যোগ করিয়।৷ আমাদের 
নিজের অধিকারের কর্মৎকরায়, নিক্ষলতা হইতে ছুঃখ পাইবার কোন কারণ 
থাকে ন। উদাহরণ যথা, পরমাযুর বন্ধুনরঞ্ছু ( অর্থাৎ শরীরপোষক ধাতুসমূহের 
নৈসর্মিক শক্তি) দৃঢ় না থাকিলে শুধু রর রোগীর কখনই উপকার হয় না, 
এইরূপ বৈদ্যশান্ত্র স্পট বলে $ এবং এই বন্ধনরজ্জ,র দৃঢ়তা অনেক প্রাক্তন কিংব! 
ফ্ইশান্ধক্রমিক সংস্কারের কল। এই বিষয় বৈদ্যের ঘার। সিদ্ধ হইবার নহে, একং 
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ভৎসর্থন্ধে বৈদ্য নিচয়াত্মক জ্ঞানও হইতে পারে না। তথাপি. রোগীকে 
ওঁষধ দেওয়া নিজের কর্তব্য মনে করিয়া কেবল পরোপকার-বুদ্ধিতে হাজার 
হাজার রোগীকে বৈদ্য ষথাজ্ঞান ওষধ দিয়া থাকেন, এইরূপ আমরা প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাই। এইরূপ কর্ম নিফামবুদ্ধিতে করিলে পর, কোন রোগী ভাল না 
হলে তাহার দরুণ সেই বৈদ্য উদ্িগ্ন হন না! শুধু নহে, কিন্তু অমুক রোগে :অমুক 
ওষধের দ্বারা শতকর! লোকের উপকার হইয়৷ থাকে এইরূপ শাস্ত্রীয় নিয়মই 
তিনি অতীব শাস্তচিত্তে খু'জিয়া বাহির করেন। কিন্ত এই বৈদ্যের পুত্র পীড়িত 
হইলে তাহাকে ওষধ দিবার সময় তিনি পরমাযুর বন্ধনরজ্জ র বিষয় ভুলিয়! গিয়া 
“আমার ছেলেকে আরাম করিতেই হইবে” এই মমত্বযুক্ত ফলাশাবশতঃ উৎ- 
কঠিতচিত্ত হওয়ায় অন্য বৈদাকে ভাকিতে হয়; কিংবা অন্য বৈদ্যের পরামর্শ 
লওয়া আবশ্যক হয়! কর্মফলে মমত্বর্ূপ আসক্তি কাহাকে বলে এবং ফলাশা 
না থাকিলেও কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে কোনও কর্ম কিরূপে করিতে পারা যার, 
এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে । এইরূপ ফলাশা বিলোপেক 
জন্য জ্ঞানের দ্বারা মনে বৈরাগ্য অটল হইতে হইলেও কোন কাপড়ের বং 
(রাগ ) উঠাইয়া ফেলিতে বলিলে যেমন সেই কাঁপড়কে ন্ট করিতে বলা হয় না, 
সেইরূপ “কর্মে বাঘনা, আসক্তি কিংবা অনুরাগ রাখিবে না” এইরূপ বলিলে, 

“সেই কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে এমন নহে । বৈরাগ্য-বুদ্ধিতে বর্ম করাই যদি 
অসস্তব হয়তো সে কথা আলার্দা। কিন্তু বৈরাগাবুদ্ধিতে কর্ম করিতে পার 
যায় শুধু নহে, কর্ম হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না. ইহাও আমর! প্রতাক্ষ 
দেখিতে পাই । তাই অজ্ঞানী লোক যে কর্ম ফলের আশায় করিয়া থাকে, তাহাই 
জ্ঞানী পুরুষ, জ্ঞানলাতের পরেও, লাভালাত ও ন্রখছুঃখ সমান মনে করিয়া (গী. 
₹. ৩৮) ধৈর্যা ও উৎসাহ-সহকারে, কিন্ত শুদ্ধ বুদ্ধিতে অথাৎ ফলসম্বন্ধে বিরত 
কিংব! উদ্দাসীন থাকিয়া (গী. ১৮, ২৬), কেবল কর্তব্য বলিয়া আপন আপন 
অধিকারান্ুদারে শান্তচিত্তে করিতে থাকেন ( গী. ৬. ৩'। ইহাই নীতিদৃষ্টিতে 
ও মোক্ষদৃষ্টিতে উত্তম জীবনষাপনের প্রত তত্ব। অনেক স্থিত প্রজ্ঞ, মহাভগ- 
বদৃভক্ত ও পরম জ্ানী পুরুষেরা, এমন-কি স্বয়ং ভগবানও এই মার্গই স্বীকার 
করিয়াছেন। ইহা কর্ম-যোগশান্ত্রেরই পুরুষার্গের পরাকাষ্ঠা বা পরমার্থ এই 
“যোগে”র দ্বারাই পরমেশ্বরের ভজন-পুজন হয় এবং পরিশেষে সিদ্ধিলাতও হয় 
(গী. ১৮, ৪৬), ভগবদ্গীতা ইহা উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন। তাহার পরেও 
ফদি.আপন] হইতে কেহ তুল বুঝে তবে তাহা দুর্ভাগা বলিতে হইবে । আত্মৃষ্টি 
স্পেন্দর সাহেবের অভিমত . ছিল না, তথাপি তিনিও “প্রণীত “সমাজশান্ত্ের 
অভ্যাস, গ্রন্থের শেষে গীতার ন্যারই "সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; এই বিষয় আধি- 
ভৌতিক পদ্ধতি অন্থসারেও সিদ্ধ যে, এই জগতে কোন কিছুই একেবারে 
মীঘটিত্ কর! সুস্তব.নহে, তাহার কারণীতৃত ও অবশ্যন্তাবী অন্য ভাজার বিষ 
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পুর্বে যেরূপ ঘটিক়াছে তদনুসারে মন্থষ্যের প্রবস্্ সফল, 'নিক্ষল কিংবা নৃানাধিক 
পরিমাণে সফল হইয়া থাকে )? এই কারণে সাধারণ লোক ফলাশায় কোন কর্দে 

প্রবৃত্ত হইলেও, বুদ্ধিমান ব্যক্তির ফলের আশা ন! রাখিয়! শাস্ততাবে ও উৎসাহ 
সহকারে কর্তব্য করাই উচিত | * 

ফলাশা ছাড়িয়া! নিফামবুদ্ধিতে সংসারে প্রাপ্ত কর্ম জ্ঞানীপুরুষকে অবশ্য আভী- 
ৰন করিতে হইবে ইহা সিদ্ধ হইলেও এই কর্ম কিসের দরুণ ও কেন প্রাপ্ত হয় ইহ! 
না বলিলে কর্্বযোগের বিচার পুরাপুরি হয় না। তাই, ”লোকসংগ্রহমেবাহপি 
সংপশান্ কর্তমর্হসি* (গী, ৩. ২০ )--লোকসংগ্রহের হিসাবে দেখিলেও তোমার 
কর্ম করাই উচিত-_কণ্ষোগের সমর্থনে অজ্জুনকে ভগবান শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ এই 
কথাটি বলিয়াছেন। লোকসংগ্রহের অর্থ ইহা নহে যে, “মনুষ্যদিগকে শুধু জম 
করিবে কিংবা “নিজের কর্মমত্যাগ করিবার অধিকার হইলেও, কন্ধুতাগ কর! 
অজ্ঞানী লোকদের উচিত নহে এবং তাহাদের নিজের (জ্ঞানী পুরুষের ) কর্খ- 
তৎপরতা ভাল লাগিৰে এই কারণে জ্ঞানী পুরুষ কাজ করিবার ভাণ করুন” 
কারপ, লোকেরা! অন্ঞানী থাকিবে কিংব। তাহাদিগকে অজ্ঞানী বাখিবার জন্য 
জ্ানীপুরুষ কম্ করিবার ভাপ করিবে, গীতার ইহা শিখাইবার কোন হেতু নাই । 
ভাণ কর! দূরে থাক্; কিন্তু লোকে তোমার অপকীর্তি গাহিবে' ( গী. ২, ৩৪) 
ইত্যাদি সাধারণ লোককে বুঝাইবার মতো৷ যুক্তিবাদেও ষখন অজ্ঞুনের সন্তোষ 
হইল না তখন তাহা অপেক্ষা গুরুতর ও তত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে বলবত্তর কারণ তগবান 
এক্ষণে বলিতেছেন । তাই “সংগ্রহ এই শব্ষের জমা করা, রাখা, পালন করা, 
নিরন্ত্রিত করা প্রভৃতি যে সকল অর্থ অভিধানে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত অর্থ 

ক. "11105 201)100009 070 (01: 00912712216 50179 20842 2747 

07220% 15 05900) ৪১ ৪. 301070105, 270 19002012105 076 3৪0] 
11955 06 1)19 0916891010 25 2৫91660 10 1813 071000121 77015 910 
1019 07870100127 00006107)5 0055 7228. ০//:10/৮67 216 01036 0৬ ০0 
106 ৮7101) 05205 72925272252 22720441197) 1219 195 10615855153 

710 1000117)10151)60 21007165, 176 1)93 60 999,110 ০০0101721705015 
21605 020 09 0019১ 2100 ৮56 6০ ঠি)0 16 5015 91)11৩ 0০ 0০ 08% 

11009: 5০ 00106 101)1171007191)00109006159 101 00001195010019 
09100.” 91১91509575 54829 07 39০01089, 807 104. 0 403 2৩ 
1091195 2৩ 9053, এইু বাকোোে 9ি1586193 এর বদলে “প্রকৃতির গুণের দ্বার বিমৃড্' 
(গী. ৩২৯) কিংবা! “মহঙ্কারবিমুঢ়' ( গী. ৩..২৭) অথব! ভাসকবির “মুর্থ শবা এবং 1022 

06171211691 0799এর স্বানে “বিদ্বান' (শী. ৩. ২৫) এবং 27591] 37)0091860 
530১9000079 এর স্থানে ফলৌদাসীন্য' অথব| “কলাশাত্যাগ' এট সমানার্থক শব বসাইলে 
গীতা-নিদ্ধান্তের শ্পেন্সয় সাহেব ধেদ একপবয অনববাদ করিয়াছেন এইরূপ মলে হই |. 
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যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে "হয়; এবং উরূপ করিলে লোকসংগ্রহ করা অর্থাৎ 
*তাহাদিগকে 'একত্র সন্বদ্ধ করিয়া তাহাছের পরম্পরান্থকুলোর দ্বারা যে সামর্থা 
উৎপন্ন হম্ন তাঠ তাহাদের মধ্যে যাহাতে আসে এই প্রকারে তাহাদের পালন 
পোষণ কিংবা নিপনমন করা, এবং তন্দারা তাহাদের স্থৃস্থিতি বজায় রাখিয়া 
তাহাদিগকে শ্রেয়োপাভের পথে প্রবর্তিত করা”, এইরূপ ইহার অর্থ হয়। 
রাষ্ট্রের সংগ্রহ' শন্দ এই অর্থে মন্ুস্থতিতে পদত্ত হইয়াছে ( মন্থ, ৭. ১৪ ), এবং 
শাঙ্কর ভাষো প্লোকদংগ্রহ_ লোকপগোন্মার্গ প্রবৃত্তিনিবারণং” এইরূপ এই শবের 
ব্যাখা করা হইয়াছে । ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, সংগ্রহ শবের আমি যে 
অর্থ করিতেছি তাহ! অপূর্ব্ব কিংবা ভিত্তিহীন নহে। সংগ্রহ শব্দের অর্থ ত 
এই হইল) কিন্তু লোকনংগ্রহ' শব্দে লোক, শব্দ কেবল মনুষাবাচী নহে, 
ইহাও এখানে বলা! আবশ্যক । জগতের ইতর প্রাণী অপেক্ষা মনুষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, 
“লোকসংগ্রহ' শন্দে মুখারূপে মানবজাতিরই কল্যাণের সমাবেশ হয়, একথা 
সতা; তথাপি ভূলোক, সত্য লোক, পিতলোক, দেবলোক প্রভৃতি যে অনেক 
লোক অর্থাৎ জগং ভগবান স্থৃষ্ট করিয়াছেন, তাহাদেরও উত্তমরূপে ধারণ. 
পোষণ হুইয়! সেই সমস্তও সুচারুরূপে চলিবে এইরূপ ভগবানের ইচ্ছা; তাই 
মন্থধালোকের ন্যায়ই এই সমন্ম লোকের বাবহারও স্থব্যবস্থিতরূপে চলিবে 

*(লোকানাং সংগ্রহঃ ) এই বাপক অর্থ 'লোকসংগ্রহ' পদের দ্বার! এই স্থানে 
বিবক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়। জনক-কৃত আপন কর্তবোর যে 
বর্ণনা উপরে প্রদত্ত হইক্বাছে, তাহাতে দেবতা ও পিতৃগণেরও উল্লেখ আছে, 
এবং ভগবদ্গীতার তৃতীক় অধ্যায়ে এবং মহাভারতের নারায়ণীর-উপাখ্যানে থে 
যক্চক্রের বর্ণনা আছে তাহাতেও দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই ছুয়েরই ধারণ- 
পোষণ হইবে বলিয়া ব্রহ্মদেব ষজ্ঞ উৎপন্ন করেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে 
(গী, ৩, ১০-১২)। ইহা! হইতে ম্পই উসলব্ধি হয় যে, শুধু মনুষ্যলোকের নহে, 
দেবাদি সমস্ত লোকের ধারণপোষণ হঈয়! পরম্পর পরম্পরের শ্রেরসম্পাদন 
করিবে, এই অর্থই লোকসংগ্রহপদে ভগবদ্গীতায় বিবক্ষিত হইয়াছে । সমস্ত 
জগতের পালন-পোষণ করিয়া! লোকসংগ্রহ করিবার ভগবানের এই ষে অধিকার, 
তাহাই জ্ঞানী পুরুষ নিজের জ্ঞানপ্রযুক্তই প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞালীপুরুষের! যাহ! 
প্রমাণ বলিক্না মনে করেন, তাহাই অন্য লোকেরাও প্রমাণ মনে করিয়। সেইরূপ 
আচরণ করিয়া থাকে (গী. ৩. ২১)। কারণ, সমস্ত জগতের ধারণ-পোধণ 
কিসে হইবে, শান্তচিত্তে ও সমবুদ্ধিতে তাহার বিচার কর! তদনুসারে ধর্মবন্ধন 
স্থাপন করা জ্ঞানীপুরুষদ্দিগের কাজ, ইহা সাধারণ লোকের ধারণা । এই 
ধারণ৷ ভ্রান্তিমলকও নহে। অধিক কি, সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে এই বিষয় 
ঠিক আসে না বলিয়! জ্ঞানীপুরুষদিগের উপর তাহারা ভরসা রাখে, এরূপ 
বলিলেও চলে । এই কথ! অনে করিফ্কাই শাস্তিপর্কে তীন্স- যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন--- 



৩৩৪ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র। 
লোকসংগ্রহসংযুক্তং বিধাত্রা বিহিতং পুরা । 
সুক্ষন্মার্গনিয়তং সতাং চরিতমুত্তমম্॥ 

*লোকসংগ্রহক।র ক সুক্ষ ধর্মাধানিগত দাধুদদগের টন্তম চরির বিধাতারই বিধান*-_. 
€ মভা. শাং ২৫৮. ২৫1 লোকসংগ্রহ অর্থে, নিরর্থক কোন প্রকার মনগড়া 
মিথা! কিংবা লোকদ্দিগকে অক্ঞানে রাখিবার কৌশল নহে; জ্ঞানযুক্ত কর্ম 
জগং হইতে বিলুপ্ব হইলে জগতের বিনাশ সম্ভাবনা হয় বলিয়! ইহাই সিদ্ধ হয় 
যে, বিধাতাবিহ্িত সাধুপুরুষপিগের কর্তবাপমূহের মধো ইহা এক মুখা বর্তবা। 
এবং “আমি এই কর্্মনা করিলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইবে” €( গী. ৩২৪) এই 
ভগবদ্বচনের ভাবার্ঁও এই | জ্ঞানীপুরুষ সমস্ত জগতের চক্ষু; ইহারা যদি 
নিজের কর্ম ত্যাগ করেন তাহ। হইলে অন্ধলমাস্ছন্্ন ভইয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস না! 
হইয়। যায় না। লোকর্দিগকে জ্ঞানী করিয়া উন্নতির পথে . আনয়ন করা 
জ্ঞানীপুরুষদিগেরই কর্তবা। কিন্তু এই কার্ধা কেবল মুখভারতীতে অর্থাৎ শুষ্ক. 
উপদেশের দ্বারাই কখনও সিদ্ধ হয় না। কারণ বাহাদের সদদাচরণের অভ্যাস 
নাই, যাহাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয় নাই, তাহাদিগকে শুধু শুধ ব্রঙ্গজ্ঞান 
শুনাইলে, “তুমি সে মামি, আমি সে তুমি” এই প্রকারে তাহাদিগকে জ্ঞানের 
অপবাবহার করিতে সর্ধদাই দেখা যায় । তাছাড়া, কোন উপদেশের সতাতার 
পরীক্ষাও লোকেরা তাহার আচরণ দেখিয়াই করিয়। থাকে । তাই, জ্ঞানী 
মন্থুয নিদ্ধে কাজ যদি না করেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ লোককে অলস 
করিবার এক বড় কারণ হুইবেন। ইহাকেই “বুদ্ধিভেদ” বলে। এবং এই 
বুদ্ধিভেদ ন| হইয়া লোকেরা সত্যসতাই নিষ্কাম হইয়া নিজেদের কর্তব্যসন্বন্ধে 
জাগৃত হইবে বলিয়া! সংপারে থাকিরাই নিজ কর্মের দ্বারা লোক্িগকে 
সদাচরণের অর্মাৎ নিক্ষাম বুদ্ধিতে কন্্ম করিবার প্রতাক্ষ শিক্ষা দেওয়াই জ্ঞানী- 
পুরুষের কর্তব্য (ভড়ং নহে ) হইয়া পড়ে । তাই কর্্মত্যাগের অধিকার তিনি 
( জ্ঞানীপুরুষ ) কখনই প্রাপ্ত হন না; নিজের জন্য না হইলেও লোকসংগ্রন্থার্থ 
চাতুর্বর্যের সমস্ত কর্ম যথাধিকার তাহার করিতৈ হইবে এইরূপ গীতার 
উপদেশ কিন্ত জ্ঞানীপুরুষের চাতুর্বর্ণার করস নিষ্কামবুদ্ধিতে করাও আবশ্যক 
নহে, এমন-কি কর! উচিত নহে, এইরূপ সন্াদমার্গীরিগের মত হওয়ায় “জ্ঞানী- 
পুরুষ লোকসংগ্রন্থার্থ কর্ম করিবেন* এই গীতাসিদ্ধান্তের সঙ্নযাসমার্গীয় টাকা- 
কারের! কতকগুলো৷ গোলমেলে অর্থ করিয়া, প্রতাক্ষভাবে নহে পরন্ত পর্য্যায়ক্রমে 
এইরূপ কথ! বলিতেও শাঁহার! প্রস্তত যে, . স্বয়ং ভগবানও ভড়ং করিবার 
উপদেশ করিতেছেন । কিন্ত গীতার লোকসংগ্রহ শব্বের এই তৈলাক্ত রকমের 
অর্থঠিক নহে, ইহ! পুর্র্বাপর সন্দর্ভ হুইতে স্পষ্ট প্রকাশ পার। জ্ঞানী পুরুষ, 
কর্ধ্ত্যাগের অধিকার প্রাপ্ত হন এই মতই গীতার আদৌ মান্য নহে; এবং, 
তাহার নমর্থনে গীতার যে সকল কারণ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে লোকসংগ্রহ, 
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একটি মুখ্য কারণ। তাই, জ্ঞানীপুরুষের কর্ম থাকে না ইহা প্রথমে মানিয়া 
লইয়া! লোক সংগ্রহ পদ্দের ভড়ং-মূলক অর্থ করা সর্বথাই নাব্য । মনুষ্য এই 
জগতে কেবল নিজের জন্যই জন্মে নাই । অজ্ঞতাবশতঃ সাধারণ লোক নিজ 
স্বার্থের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে ইহ। সত্য। কিন্তু “সর্ধভূত হুনাতআ্মানং সর্বভূতানি 
চাত্বনি” ( গী. ৬. ২৯)--আমি সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত ভূত আমাতে--এই 
প্রকার সমস্ত জগৎই ধাহার আত্মভূত হইয়াছে তিনি “আমার মোক্ষ লাভ 
হইয়াছে, এক্ষণে লোকেরা দুঃখী হইলেও আমার তাহাতে কিসের ভাবনা” 
এইরূপ কথ! বলিলে, তাহার নিজমুখেই জ্ঞানের হীনত। স্বীকার কর! হয়। 
স্তানীপুক্ুষের আত্ম! বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আছে কি? তাহার আত্মার 
উপর বে পর্য্যন্ত অজ্ঞানের আবরণ ছিল পে পর্যন্ত “আমি” ও “লোক” এই 
ভেদ বঞ্জায় ছিল। কিস্তু জ্ঞানপ্রাপ্তির পর সমস্ত লোকের আত্মাই তাহার 
আত্মা । তাই যোগ্বাসিষ্ঠে বসিষ্ঠ রামকে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 

যাবল্লোকপরামর্শো নিরূঢ়ো নাস্তি যোগিনঃ। 
তাবদ্রূঢ়সমাধিত্বং ন ভবেত্যেব নির্মলম.॥ 

“যে পর্যযস্ত লোকের পরামর্শ লইবার (অর্থাৎ লোকসংগ্রহের) কাজ একটুও 
অবশিষ্ট থাকে, সমাপ্ত না হয়, সে পধ্যন্ত যোগার পুরুষের অবস্থা নির্দোষ, 

' এরূপ কখনই বলা যাইতে পারে না”? (যো, ৬ পৃ ১২৮, ৯৭)। কেবল আপন 
সমাধিস্থখেই নিমগ্ন থাক। এক প্রকার নিজের স্বার্থসাধনা মনে হয়। সন্্যাসমার্গীয় 
লোকের! ইহার প্রতি লক্ষ্য করে না, ইহাহ তাহাদের যুক্তিবাদের মুখ্য দোষ। 
ভগবান অপেক্ষা কেহই আঁধক জ্ঞানী, অধিক নিষ্ষাম কিংবা আঁধক যোগার 
হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানও “সাধুদিগের সংরক্ষণ, ছুষ্টাদগের নাশ ও 
ধর্দশসংস্থাপন” এইপ্রকার লোকসংগ্রহের কাজ করিবার জন্যই যণি সময়ে সমকষে 
অবতার হন (গী. ৪. ৮ ), তবে জ্ঞানী পুরুষের লোকসংগ্রহের কাজ ছাড়িয়। দিয়া 
“যে পরমেশ্বর এই সমস্ত জগৎ স্যষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহার হচ্ছামতে। ভরণ- 
পোষণ করিবেন, সে দিক, দেখা আমাদের কাজ নহে” এইরূপ বল৷ সর্বধাই 
অন্গচিত। কারণ জ্ঞানপ্রাপ্তর পর, পরমেশ্বর» “আমি” ও জগৎ এই ভেদই 
থাকে না; এবং যর্দি থাকে, তবে তিনি জ্ঞানী নহেন, তিনি জ্ঞানী বলিয়া 
ভড়ং করেন বলিতে হইবে । জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী পুরুষ যদি পরমেখখররূপী 
হন, তবে পরমেশ্বর যে কাজ করেন তাহা পরমেশ্বরের ন্যায় অর্থাৎ নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে 
করিবার আবশ্যকতা হইতে জ্ঞানী পুরুষ কি করির! অব্যাহতি প্রাহবেন ( গী- 
৩, ২২ ও"৪, ১৪ ও ১৫)? তাছাড়া, পরমেশ্বর যাঁহ৷ কিছু করেন তাহাও 
জ্ঞানীপুরুষের রূপে কিংবা জ্ঞানীপুরুষের*ঘ্বারাই করিয়৷ থাকেন। তাই, “সকল 
ভূতে এক আত্মা” পরমেশ্ববের স্বরূপের এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান ধাহার হইয়াছে - 
তাহার মনে সর্ধভৃতের প্রতি অন্কম্পাদি উচ্চবৃত্তি পুর্ণ জাগৃত থাকিক্স! শ্বতা- 
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ৰতই লোৌককলাণের দিকে তাঁহার মনের প্রবৃত্তি হইবে। এই অভিপ্রায় 
তুকারাম বাঁব! সাধুপুরুষের লক্ষণ এই প্রকার বলিয়াছেন-_- 

জে ক রক্গলে গাজলে। তানি ভণে জে। আঙুলে । 
তোচি সাধু ওড়খাবা। দেব তেথে চি জাণাবা ॥ € গা, ৯৬০, ১২) 

অর্থাৎ "সকলের স্থুখহঃ$খকে যে আপনার বলে তাহাকেই সাধু বলিয়! 
জানিবে--দেেবতা সেইখানেহ জানিবে ১” কিংবা 

পরউপকারী বেঁচিয়েলা। শক্তী। তেণে আত্মস্থিতী জাণীতলী (গা. ৪৫৬২) 
অর্থাৎ “পরোপকারে যিনি নিজশক্তি বায় করিয়াছেন তিনিই আত্মস্থিতি জানেন)” 
এবং শেবে সাধুদিগের (অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বরের পুর্ণজ্ঞান বাহার! 
লাভ করিয়াছেন সেই সকল মহায্মাদের ) কার্যের বর্ণনা এই প্রকার 
করিয়াছেন-__ 

জগাচাা। কল্যাণ সম্তাশ বিভূতি। 
হে কষ্টবিতে। উপকারে ॥ 

অর্থাৎ “জগতের কল্যাণই সাধুদিগের বিস্তৃতি, উহ্বীরা কষ্ট করিয়াও দশজনের 
উপকার করেন” (গা. ৯২৯) “স্বার্থে যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতা- 
মগ্রণীঃ৮-_-পরার্থই যাহার স্বার্থ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট-_ 
এইরূপ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন। মন্ত প্রভৃতি শান্ত্রকার কি জ্ঞানী ছিলেন ন1?. 
কিন্তু তৃষ্ণাহ্ঃখরূপ রজ্জর একটা মস্ত জু্জু তৈযারি করিয়! তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গেই 
পরোপকারবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত উচ্চ বুত্তিকে বিদলিত না করিয়া তাহার। লোক- 
ংগ্রহকারুক চাতুরর্ণাা্দি শাস্ত্রীয় সীমা স্থাপনের কাধ্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের 

জ্ঞান, ক্ষাত্রয়ের বুদ্ধ, বৈশ্যের কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্যব্যবসায় কিংক শুদ্রের 
দেবা, এই ষে গুণকর্মম্বভাবানুরূপ ন্ডিন্ন ভিন্ন কর্ম শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহা, 
কেবল প্রত্যেক ব্যক্তির হিতেরই জন্য এরূপ নহে; প্রত্যুত মন্ুস্থতিতে আছে 
( মনু. ১. ৮৭ ) যে, চাতুর্বণ্যের ব্যবসাক়বিভাগ লোকনংগ্রহার্থই প্রবৃত্ত হইয়াছে ঃ 
সমস্ত সমাজের রক্ষণার্থে কতকগুলি ব্যক্ডির যুদ্ধকল! নিত্য অভ্যাস, করিয়৷ প্রস্তুত 
থাক! আবশ্যক এবং কাহারও কাহারও কৃষিকর্ম, বাণিজ্য, জ্ঞানার্জন 
প্রস্থৃতি কাধ্যের দ্বারা সমার্জের অন্য অভাব পূর্ণ করা আবশ্যক গীতার 
অভিপ্রাক়্ও এরূপ (গী, ৪, ৯৩) ১৮, ৪১ দেখ)। এই চাতুর্বন্যধর্শোর মধ্যে 
কোন এক ধন্ম বিলু্ড হইলে সমাজ ততটুকু পঙ্গু হইস্থা যাইবে এবং 'শেষে 
তাহার নাশ , হহবারও সম্ভাবনা থাকে ইহা পূর্যেই বলা হইয়াছে। 
কর্মবিভাগের এই ব্যবস্থা গ্রকই প্রকার.থাকে না, যেন স্মরণ থাকে।' প্রাচীন 
গ্রীক তত্বজ্ঞ প্লেটো! এই বিষদ্ক আপন গ্রন্থে এবং আধুনিক ফরামী শান্তজ্ঞ 
কৌ আপন ”আধিভৌতিক তত্বজ্ঞানে” সমাব্ধারণার্থ যে ব্যবস্থা! হুচিত 
করিয়াছেন, তাহ! চাতুবর্পের সদৃশ হইলেও বৈদিক. ধর্ষের- চাতুর্বদ্য বাবস্).. 
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হইতে উহ? অল্লাধিক অংশে ধে তির, ইহ] উক্ত গ্রন্থ পাঠ রুরিলেই 
উপলব্ধি হইবে। ইহার মধ্যে কোন্ সমাজব্যবস্থা! উত্তম, অথবা এই উত্তমত। 
আপেক্ষিক, এবং ষুগকালানুসারে ইহাতে কোন ফেরফার হইতে পারে কি 
না, ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন এইস্কানে উঠে ; এবং “লোকনংগ্রহ*ঠ এখনকার কালে 
পাশ্চাত্যদেশে একটা বড় রকমের শাস্ত্র হইয়া ঠড়াইয়়াছে। কিন্ত গীতার 
তাৎপর্য্যনিণয়ই আমাদের উপস্থিত বিষয় হওয়ায় এখানে এই প্রশ্নের বিচারে 
প্রবৃত্ত হইবার কারণ নাই। গীতাকাপে চাতুর্বন্যব্যবস্থা জারী ছিল এবং উহ! 
গোড়ার লোকসংগ্রহ করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হয়, ইহ! নির্বর্ববাদ ৷ তাই চাতুর্ব্ণয- 
বাবস্থা অন্থসান্ে নিজনিজ প্রাপ্ত কর্ম নিক্ষামবুদ্ধিতে যেরূপ করিতে হইবে 
তাহার প্রত্যক্ষ শিক্ষা নির্দেশ করাই গীতার এই লোকসংগ্রহ পদের অর্থ। 
ইছাই এখানে মুখ্য বক্তব্য। জ্ঞানী পুরুষ সমাজের শুধু চক্ষু নহে, সমাজের 
গুরু বটে। তাই ইহা! স্বতই সিন্ধ হয় যে, উক্ত প্রকার লোকসংগ্রহ করিবার 
জন্য তিনি আপন কালের সমাজব্যবস্থায় ষদি কোন ক্রটি দেখেন, তবে তিনি 
তাহা শ্বেতকেতুর ন্যায় দেশকালাম্ুরূপ পরিমারজিত করিবেন এবং সমাজেন্ 
ধারণ-পোষণ শক্তিকে হাস হইতে ন] দিয়া, তাহা যাহাতে বর্ধিত হইতে পারে 
এইরূপ উদ্যোগ করিবেন । এই প্রকার লোকসংগ্রহের জন্যই জনক সন্গযাস 
গ্রহণ না করিয়া আমরণ রাজত্ব করিতে থাকিলেন এবং মন্ু প্রথম রাজ! 
হুইবেন বলিয়া! স্বীকার করিলেন; এবং এই কারণেই পস্বধন্থমমপি চাবেক্ষ্য ন 
বিকম্পিতুমর্থসি ( গী- ২. ৩১) শ্বধর্্ানুসারে প্রাপ্ত কর্ম সম্বন্ধে কাদিতে বস! 
তোমার উচিত নছে) কিংব। “স্বভাবনিনতং কর্ম কুর্বন্নাপ্লোতি কিন্বিষম্” 
(গী. ১৮. ৪৭) স্বভাব ও গুণানুরূপ নির্ধারিত চাতুর্বণ্যব্যবস্থা অনুসারে নির্দিষ্ট 
কন সাধন করিলে তোমার কোন পাপ হইবে না, ইত্যাদি প্রকার চাতুর্ব্্য- 
কর্মান্থসারে প্রাপ্ত যুদ্ধ করিতে অজ্ঞুনকে গীতায় বারংবার উপদেশ করা 
হইয়াছে । পরমেশ্বরের জ্ঞান যথাশক্তি অর্জন করিও না, এরূপ কেহুই বলে 
না। অধিক-কি, এই জ্ঞান অর্জন করাই এই জগতে মনুষোর ইতিকর্তব্য, ইহ! 

গীতারও পি্ধান্ত। কিন্ত পরে গীতার বিশেষ উক্তি এই যে, নিজের আম্মার 
কল্যাণেই সমক্টিক্ূপ আত্মার কল্যাণার্থ যথাশক্তি চেষ্টারও সমাবেশ হয় বলিয়া! 

লোকসংগ্রহ করাই বরঙ্গাক্মৈকান্ঞানের প্রকৃত পর্যযবসান । তথাপি, কোন ব্যক্তি 
ব্রন্ষজ্ঞানী হইলেই সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম স্বহন্তে করিবার যোগ্য হয় এরূপ 
নহে। ভীক্ক ও ব্যাস ছুইজনেই মহাজ্ঞানী ও পরম তগ্গবদ ওক্ত ছিলেন। কিন্তু 
ব্যাসও ভীগ্ষের ন্যায় যুদ্ধের কাজই করিষ্কুছেন, এরূপ কেহ বলে না। দেবতাদের 
দিকে দেখিলে, সেখানেও জগতের সংহার করিবার কাজ শঙ্করের বদলে বিষুর 
উপর সমর্পিত হইয়াছে এপ দেখ! যায় না। জীবনুক্রাবস্থা__মনের নিধিযঃ়তার, 
লহ ও শুদ্ধবুদ্ধির এবং ন্সাধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ পৈঠা; উহা! আধিভৌতিক 

৪৩ 
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কর্মবুদ্ধির পরীক্ষ/ নছে। তাই, স্বভাব ও গুণান্থরূপ প্রবৃত্ত চাতুর্বন্যাদি ব্যবস্থা 
আনুসারে যে কর্ম আমরা চিরজন্ম করিয়া আসিতেছি, স্বভাব অনুসারে সেই 
কর্ম বা বাবসার় জ্ঞানীপুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও লোকসগগ্রস্থার্থ চলিত রাখিতে 
হইবে, কারণ তাহার ভিতরেই বিশেষজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা থাকে, অন্য ফাল্তো। 
ব্যবদার করিলে তাহাতে সমাজের ক্ষতি হুইবে, গীতার এই বিশেষ উপদেশ 
পুরর্বার এই প্রকরণেই বিচার কর! হইয়াছে ( গী. ৩. ৩৫) ১৮-৪৭ )। প্রত্যেক 
মনুষো ঈশ্বরন্থই প্রকৃতি, স্বভাব ও গুণের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাকেই 
অধিকার বল! হয়; এবং “পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হ*লেও এই অধিকার অনুসারে 
নি্দি& কর্ম, লোকসংগ্রহার্থ আমরণ করিক। যাইবে, কর্মমত্যাগ করিবে না” 
*বাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিণাম্ত (বেস, ৩, ৩৩২) এইরূপ বেদান্তশান্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে । বেদান্তহ্কত্রকারের এই উপপত্তি কেবল বড়-অধিকারের 
ৰাক্তিদের সধন্ধেই খাটে, কেহ কেহ এইবূপ বলেন ; এবং এই হ্যত্রের ভাষ্য, 
তৎসমর্থনার্থ যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা ষায় যে, সমস্ত উদ 
হরণই ব্যাস-আর্ি বড় বড় অধিকারী পুরুষদিগেরই দেওয়া আছে। কিন্তু 
মূলহুত্রে অধিকারের ছোট-বড়ত্ব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, তাই “অধিকার” 
শব্দে ছোট-বড় সমস্ত অধিকার ধরিতে হয়; এবং এই অধিকার কে কি 
প্রকারে প্রাপ্ত হয় ইহার সুঙ্ ও ন্বতগ্র বিচার করিলে দেখা যায় যে, মন্ষ্যের 
সঙ্গেই সমাজ ও সমাজের সঙ্গেই মন্থুয্য পরমেশ্বর উৎপন্ন করায়, যাহার ষতট! 
বুদ্ধিবল, প্রাণবল, দ্রব্যবল কিংবা শীরবল স্বভাবত হইতে পারে কিংবা স্বধর্শের 
দ্বার অর্জন কর। যাইতে পারে, সেই হিসাবেই যথাশক্তি জগতের ধারণপোষণ 
করিবার ন্যুনাধিক অধিকার (ূচাতুর্্যা্দি কিংবা! অন্য গুণকর্মবিভাগরূপ 
সামাজিক ব্যবস্থ। হইতেই ) প্রত্যেকেই জন্মত প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কল ভাল 
চালাইবার জন্য বড় চাকার মতো! খুব ছোট চাকারও যেমন দরকার হয়, 
সেইরপই সমস্ত জগতের এই বুহৎ বিরাট স্য্রসংহারের কাজ অথব। চক্র 
মব্যবস্থিতরূপে চলমান রাখিবার জন্য ব্যাস আদির বড় বড় অধিকারের 
সমানই অন্য মন্থষোর ছোট ছোট অধিকারও পুর্ণ ও যোগ্যব্বীতিতে করিস! 
আমলে আনা কর্তব্য । কুমার ঘট এবং তাতি বস্ত্র তৈয়ার না করিলে, 
রাজ। ঘার৷ যথোচিত রাজ্যরক্ষণ হইলেও লোকসংগ্রহের কাজ পৃরাপৃরি হইতে 
পারে না; কিংবা আগৃ-গাড়ীতে সানান্য নিশান-ওয়াল! কিংবা পর়েন্টন্মেন 
(রেল-ভুড়িবার শিপাই) হদি নিজের কর্তব্য না করে, তবে এখন যেমন আগ্গাড়ী 
বাযুবেগে নির্ভয়ে ছুটির! চলে, সেরূপ জমার চলিতে পাব্রিবে ন7া। তাই বেদান্ত” 
হুত্রকারেরই উপরি-উক্ত যুজিবাদের দার! এক্ষণে নিষ্পর হুইল যে, ব্যাস-আদি 
বড় বড় অধিকারী শুধু নহে অন্য লোকেরও--তা তিনি রাজাই হুউন ব| 
গ্রজাই হউন--লোকসংগ্রহার্থ থা নির্দি্ট ছোটবড় অধিকারে কর জানলাতের 
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পরেও ত্যাগ না করিয়া নিকামবুদ্ধিতে কর্তবা জানিয়া বখাঁশক্চি, ষর্থীমতি ও 
যথাসম্ভব করিয়া বাওয়া উচিত। আমি ন! করি, ঝঁন্য কেহ এই কাজ করিবে 
এরূপ বল! উচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে সমগ্র কর্মে আবশাক ব্যক্তির 
মধ্যে একজন কম হুইয়৷ বার এবং সংঘশক্তি কমিক! যায় শুধু নহে কিন্ত 
জাীপুরুষ সেই কর্ম যতটা বিশুদ্ধভাবে করিবেন সেরূপ অন্যের সাধ্যায়ক্ত 
নহে; ফলত এই হিসাবে লোকনংগ্রহও খোঁড়াই থাকিয়া! যাইবে । তাছাড়া 
জ্ঞানী পুরুষের কর্মমত্যাগরূপ উদাহরণ হইতে লোকের বুদ্ধিও বিগ্ড়াইয়! যায় 
ইহু। পৃর্ন্েই বল! হইয়াছে । কর্মের দ্বার! চিত্তশুদ্ধি হইবার পর নিজের আত্ম 
মোক্ষলাভ হইলেই সন্তষ্ট হইয়৷ জগতের উচ্ছেদ হইলেও তাহার পরোয়া! না! 
রাখিক্না “লোকসংগ্রহধন্শং চনৈব কুর্ষাপ্ন কারয়েং--লোকসংগ্রহ করিবে 
না, করাইবেও না ( মভা, অশ্ব. অনুগীতা, ৪৬. ৩৯ ) এইদ্ধপ সন্যাসমার্গীয় লোক 
কখন কধন ঘলিয়৷ থাকেন সত্য। কিন্তু ব্যাসাদির আচরণের তাহারা ষে 
উপপত্তি দেন তাহা হইতে, এবং বসিষ্ঠ ও পঞ্চশিখ প্রভৃতি রাম-জনকাদিকে 
আপনাপন অধিকার অনুসারে সমাজের ধারণ-পোষণাদি কর্মই আমরণ করিতে 
থে বলিগ্কাছেন তাহা হইতে সম্পইই উপশব্ধি হস যে, সন্্যাসমার্গার কর্মত্যাগের 
উপদেশ একদেপদর্ণী, সর্ব্-সিদ্ধ শাস্তীর় সত্য নহে। তাই বলিতে হয় যে, 
*এই প্রকার একপক্ষীয় উপদেশের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ভগবানের নিজেরই 
উদাহরণ অন্ুপারে জ্ঞানলাভের গগরেও মাপন অধিকার বুকিরা তদন্ুলারে, 
লোকসংগ্রহকারী কর্ম আমরণ করিতে থাকাই শাস্ক্রো্ত ও উত্তম মার্গ ; তথাপি 
এই লোকসংগ্রহ ফলাশ! রাখিকনা করিতে নাই। কারণ, লোকসংগ্রহই হউক 
না কেন, ফলের আশ! রাঁখিলে কর্ম নিক্ষল হইলে দুঃখ না হইয়া ষাক় না। তাই 
আমি 'লোকসংগ্রহ করিব” এই অভিমানবা ফলাশার বুদ্ধি মনে না রাখিয়া 
লোঁকদংগ্রহও কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতেই করিতে হয় । সেই কারণে “লোকসংগ্রহার্থণ 
অর্থাৎ লৌকপংগ্রহরূপ ফললাভের জন্য কন্দ করিতে হইবে, গীতা এইরূপ না; 
বলিয়া “লোকসংগ্রহমেবাপি 'সংপশান্” লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও 
(সংপশ্যন) তোমাকে কর্ম করিতে হইবে এইরূপ বলিয়াছেন ( গী. ৩, ২০)। 
এই প্রকার গীতায় ষে একটু লম্বাচৌড়া শব্বযোজনা কর! হইয়াছে__ইহাই 
তাহার বীজ। লোকসংগ্রহ মহৎ কর্তব্য সত্য; কিন্তু এই শ্লোকের পূর্ব 
শ্লোকে ( গী. ৩. ১৯) অনাসক্তবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করিবার ভগবান্ অর্জুনকে 
যে উপদেশ করিয়াছেন সেই উপদেশ লোকনংগ্রহের জন্যও উপধুক্ত। হহা বিস্বৃত 
হইবে ন।+' 

 শ্রান ও কর্দের মধ্যে যে বিরোধ তাচ্ছা জ্ঞান ও কাম্য কর্দেরই বিরোধ ১ 
জ্ঞান ও নিষফাম কর্থে অধ্যাত্মঘৃষ্টিতেও কোন বিরোধ নাই ।' কর্ম অপরিহার্য এবং ' 

. লোকসংগ্রহ-দৃষ্টিতে উহার আবশ্যকতাও যথেষ্ট হওয়ায়, যাবজ্জীবন বথাধিকীর 
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নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে চাতুর্বর্পোর কর্ন জ্ঞানীপুরুষের করিতেই হইবে । যদি এই বিষয়ই : 
শাস্ত্রীয় যুক্তিবাদের দ্বারা সিদ্ধ হয়, এবং গীতারও যদি ইহাই অর্থ হয়, তবে. 
বৈদিক ধর্মের স্বৃতিগ্রন্থে কথিত চারি আশ্রমের মধ্যে সন্যাসাশ্র-বণ কি দশ! 
হইবে, এই সন্দেহ সহজেই মনে উদয় হয়। মনু প্রভৃতি স্বৃতিসমূছে ব্রহ্মচারী, 
গৃহস্থ, বান প্রস্থ ও সন্্যাসী-_-এই চারি আশ্রমের কণ৷ বলিয়া অধাক্গন, যাগ-বজ্জ, 
দান কিংবা চাতুর্বণ্য ধর্মাহুসারে নির্দিষ্ট অন্য কর্মের শাস্ত্রোক্ত আচরণের ছারা 
প্রথম তিন আশ্রমে আস্তে আন্তে চিত্তশুদ্ধি হওয়৷ চাই এবং শেষে সমস্ত কর্ম 
স্বরূপত ত্যাগ করিবে ও সন্নাম লইয়া মোক্ষ অর্জন করিবে এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে ( মন, ৬, ১ ও ৩৩-৩৭ দেখ )। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, 
বাগবজ্ঞ ও দানাদি কর্ম গৃহস্থাশ্রমে বিহিত হইলেও তাহা চিত্তগুদ্ধির জন্য অর্থাৎ 
সেগুলির ইহাই উদ্দেশা যে, বিষয়াসক্তি বা স্বার্থপরবুদ্ধি চলিয়া গিয়া পরোপকারবুদ্ধি 
বাড়িয়া বাড়িপনা সর্বভূতে একই আত্ম। রহিয়াছে এই উপলব্ধির' শক্তি পাওয়া 
যাইবে $ এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শেষে সমস্ত কর্ম 
স্বরূপত ত্যাগ করিয়! সন্গ্যাসাশ্রমই গ্রহণ করিবে, ইহাই সমস্ত স্বতিকারদিগের 
অঠিপ্রার। শ্ীপক্করাচার্ধ্য কলিষুগে যে সন্্যাসধর্মের স্থাপনা করিয়াছেন, সেই 
মার্গ ইহাই; এবং স্মার্ভমার্গীয় কালিদাসও রঘুবংশের আরস্ভে-_ 

শৈশবেহভ্যন্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্। 
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনানস্ত তন্ুত্যজাম্ ॥ 

 শবাল্যকালে অভ্যাস (ক্রক্মচর্যা) কারী, যৌবনে বিষয়োপভোগরূপ সংসার গহস্থা- 
শ্রম) কারী, শেষ বন্নসে মুনিবৃত্তি কিংব। বানপ্রস্থ ধন্দ অবলম্বনকারী এবং শেষে 
€ পাতঞ্জল ) যোগের দ্বার৷ সন্্যাসধশ্ঘানুসারে ব্রহ্গাণ্ডের মধ্যে আম্মাকে লইয়া গিয়া 
প্রাণতাগকারী” এইরূপ পরাক্রান্ত,সৃর্য্যবংশীয় রাজাদের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে 
(রঘু, ১.৮)। সেইরূপ আবার মহাভারতে শুকান্প্রশ্নে-_ 

চতুষ্পদী হি নিঃশ্রেণী ব্রন্গণ্যেষা প্রতিষ্ঠিত । 
এতামারুহ্য নিঃশ্রেণীং ব্রন্মলোকে মহীয়তে ॥ 

“্চাঁরি আশ্রমরূপ চারি পৈঠার এই সোপান শেষে ব্রহ্ষপদে আসিক্! পৌছি- 
.স্বাছে ; এই পৈঠা দ্বারা অর্থাৎ এক আশ্রম হইতে অন্য উপরের আশ্রমে আরো!- 
হণ করিতে থাকিলে পর মন্র্য পেষে ব্রহ্ছলোকে মহত্ব লাভ করে (শাং, ২৪১, 
১৫) এই কথ! ব্রা, পরে এই ক্রমপরম্পরার বর্ণনা করিয়াছেন-. 

কষায়ং পাচব্রিত্বাস্ত শ্রেণিস্থানেযু,চ ত্রিযু। 
প্রব্রজেচ্চ পরং স্থানং পারিব্রাজামনুত্তমম্ ॥ 

"এই সোপানের তিন পৈঠায় মনুষ্য আপর কিন্বিষের (পাপের ) অর্থাৎ স্বার্থপর 
আম্মবুদ্ধির কিংবা বিষয়াসক্তিরূপ দোষের শীস্্ই ক্ষয় করিয়া আবার সঙ্গাস গ্রহণ 
কারবে ? পারিক্রাজ্য অর্থাৎ সন্যাসই সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ থান” (-শাং ২৪৪, ৩)। 



" ঈন্নাস ও কর্মযোগ | ৩৪৯. 

এক আশ্রম হইতে অন্য জাশ্রমে যাইবার এই ক্রমপরম্পরাই মনুস্থতিতেও প্রদত্ত ' 
হইগাছে (মন্কু, ৬. ৩৪ )। কিন্ত ইহার মধ্যে অন্তিম অর্থাৎ সন্নাস আশ্রমের 

দিকে লোকের অতিরিক্ত প্রবৃত্তি হইলে সংসারের কর্তৃত্ব নষ্ট হইয়া সমাজও 
পঙ্গু হইবে এই কথা মন্থুর খুব উপলব্ধি হইয়াছিল । তাই, পূর্বা শ্রমে গৃহ্ধর্ম 
অনুসারে পরাক্রমের ও লোকসংগ্রহের সমস্ত কার্ধ্য অবশ্য কর্তব্য, মন্ধু এই কথা 
বলিয়া, পরে-- 

গৃহস্থস্ব দা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ | 
অপত্যেসোৰ চাপতাং তদারণাং সমাশরয়েৎ ॥ 

*শরীরে বলি পড়িতে আরম্ভ হইলে ও পৌব্রমুখ দেখিতে পাইলে গৃহস্থ বানগ্রস্থ 
হইয়া সন্গাস গ্রহণ করিবে*--এইরূপ মনু স্পষ্ট সীমা নির্দেশ করিয়াছেন 
(মন্ত, ৬.২)। এই, সীমা পালন করিতে হইবে, ক্লাত্রণ মন্ুম্থতিতেই উক্ত 
হইর়া:ছ ষে. প্রত্যেক মনুষ্য জন্মতই আপন পৃষ্ঠের উপর খষিগণ, পিতগণ ও 
দেবগণের তিন খণভার ( কর্তবা) লইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে । তাই, বেদাধায়নের 
দ্বার! ধবিধণ, পুরোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঞ্ণণ এবং যক্রকর্থ্ের দ্বারা দেবধপ এইরূপ 
তিন খণই প্রথমে পরিশোধ না করিয়া মনুষ্য সংসার ছাড়িয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে 
পারে না। সেরূপ করিলে (অর্থাৎ সন্ন্যাস লইলে ) জন্মত-প্রাপ্ত এই খণ শোধ ন! 

“করিবার দরুণ সে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে (মন্গু, ৬. ৩৫-৩৭ ও পূর্ব প্রকরণে 
: প্রদত্ত তৈ. সং, মগ্্র দেখ)। প্রাচীন*হিন্দুধন্শশাস্তান্থলারে পিতার খণের পরিশোধের 

কালসীম৷ নির্দেশ কর! নাই, তাহ৷ পুত্রের ও পৌত্রেরও শোধ করিতে হুইবে $ 
এবং কাহারও খণ রাখিয়। মর। অত্যন্ত হুর্গতি বলিয়। স্বীকৃত হইয়া থকে, 
এই কথ! মনে করিলে জন্মতঃ প্রাপ্ত উক্ত বড় রকমের সামাজিক কর্তব্যকে 
খেণ” বলায় আমাদের শাস্ত্রকারদিগের কি হেতু ছিল, তাহ পাঠকের সহজেই 
উপলব্ধি হইবে। ন্থৃতিকারদিগের নির্দিষ্ট এই সীমা অনুসারে সৃর্য্যবংশীয় 
রাজারা কাজ করিতেন, এবং পুত্র রাজ্য চ'লাইতে সমর্থ হইলে তাহাকে 
সিংহাসনে বসাইর। ( প্রথম হইতেই নহে) নিজে গৃহস্থাশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইতেন 

এইরূপ কালিদাস রঘুবংশে বণিয়াছেন (রঘুং ৭. ৬৮)। এই নিয়ম পালন ন! 
করিয়। দক্ষপ্রজাপতির হধ্যখব নামক পুত্রদ্িগকে প্রথমে এবং তাহার পর 
শবলাশ্ব নামক অন্য পুত্রদ্দিগকেও, তাহাদের বিবাহের পূর্বেই, নারদ নিবৃত্বি 
মার্গের উপদেশ করিয়া ভিক্ষু করি৷ তুলিয়াছিলেন বলিয়া! এই অশান্ত্র 
গর্িত আচরণ সম্বন্ধে নারবকে ভংসনা করিয়া দক্ষপ্র্নাপতি তাহাকে শাপ 
দিয়াছিলেল, ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত 'হইয়াছে € ত.গ, ৬, ৫. ৩৫-৪২ )। 
ইহ। হইতে উপলব্ধি হয় যে, আমর! »গাহ্স্থ্য জীবন বখাশান্ত্র সম্পূর্ণ করিয়! 
আমাদের ছেলের! সন্ত্রীক কর্তা হইলে, বার্ধক্যের অনর্থক আশার কারণে 
তাহাদের কর্তৃত্বের বাধা ন৷ আনিয়া নিছক্ মোক্ষপরার়ণ হইয়া! আপনা হইতেই 



৩৪২ গীতারহস্য জথব! কর্্মযোগশাস্ত্র ৷ 

আনন্দের সহিত সংসার হইতে নিবৃত্ত হইব, ইঞাই এই আশ্রমব্যবস্থার মুল" 
হেতু ছিল। এই হেতুই বিদুরনীতিতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন -_ 

উৎপাধা পুত্রাননৃণাংশ্চ কৃত্বা! বৃত্তিং চ তেভ্যোইনুবিধায় কাঞ্চিৎ । 
স্থানে কুমারীঃ প্রতিপাদ্য সর্ধা অরণাসংস্থোহয়ং মুনির্ব, ভৃষেৎ ॥ 

প্গৃহস্থাশ্রমে পুত্র উৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে অঞ্খণী করিয়া, তাহাদের 
জীবিকার কিছু স্থুবিধা করিয়া দিয়া, এবং কন্যাদিগকে যোগ্য পাত্রে নাস্ত 
করিরা, পরে বানপ্রস্থ হইয়! সন্গ্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিবে” ( মভ|. উ. ৩৬, 
৩৯ )। আমাদিগের মধ্যে সাধারণ লোকের সংসারসম্বন্ধে বর্তমান ধারণাও 
প্রায় বিভুরের কথারই মতো । তথাপি কখন-না-কখন সংসার ছাড়িয়। সন্গাস 
গ্রহণই মন্ুষামাত্রের পরমসাধ্য বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায়, জাগতিক কর্মের সংসিদ্ধির 
জন্য স্থতিকারদিগের নির্দিষ্ট প্রথম তিন আশ্রমের শ্রেযস্কর সীমা আস্তে আস্তে 
পিছাইয়৷ পড়িতে পড়িতে, কেহ জন্ম হইতেই, কিংবা অল্পবয়সেই জ্ঞানলাত 
করিলে, তাহার এই তিন পৈঠাক্স ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিবার আবশাকত 
নাই--একবারেই সন্গাসগ্রহণে তাহার কোন বাধা নাই-ক্রহ্গচর্যাদের 
প্রবজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্্বা (জাবা, ৪) এই শেষের পৈঠায় আসিয়া থামি- 
্লাছে! এই অভিপ্রায়েই মহাভারতে গোকাপিলীয় সংবাদে কপিল স্থামরন্দিকে 
বলিয়াছেন-_. 

শরীরপক্তিঃ কন্দ্াণি জ্ঞানং তু রম! গতিঃ। 
কষায়ে কর্্মভিঃ পৰে রসজ্ঞানে চ তিষ্ঠতি ॥ * 

“কল কর্ম, শারীরিক (বিষয়াসক্তিব্প) রোগ বহিষ্কত করিবার জন্য আছে, 
শ্পানই সর্বোত্তম এবং চরম গতি; কর্মের দ্বারা শরীরের কষায় কিংব। অন্ষানরূপ 
রোগ বিনঃ হইলে পর, রসক্ঞানের আকাংক্ষা উৎপন্ন হয়” ( শাং, ২৬৯, ৩৮) ৮, 
সেইরূপ এই প্রকার মোক্ষধন্ম্নে পিঙ্গলগীতাতেও “নৈরাশাং পরমং স্ুখং*- 
কিংকা “যোহসৌ প্রাণাস্তিকো রোগন্তাং তৃষ্চাং ত্যজতঃ সুখম্” _তৃষ্কারূপ 
প্রাখান্তিক রোগ ন! গেলে সুখ নাই (শাং. ১৭৪. গ৫ ও ৫৮) এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে । জাবাল ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের বচন বাতীত কৈবল্য ও নারায়ণো- 
পনিবদেও বর্ণিত হইয়াছে যে, পন কর্মণা ন প্রজয়। নধনেন ত্যাগেনৈকে 
অসৃতত্বমানশ্ঃ” কর্মের ছারা, প্রজ্ঞার দ্বারা, অথবা ধনের দ্বারা নহে--ত্যাগের 
দ্বারাই (কিংবা! ন্যাপের দ্বারা ) কোন কোন বাক্তি মোক্ষ অর্জন করে-_ কৈ. 
১০ ২; নারা, উ. ১২. ৩ ও ৭৮ দেখ )। জ্ঞানী পুরুষকেও শেষ পর্যন্ত কর্শই 

* বেদাস্ত-সত্রের শাঙ্কর ভাব্যে ৫৩. ৪. ২৪) এই ক্লোক গৃহীত হইরাছে ; তাহাতে উহার 
পাঠ “কবারপক্জিঃ কশ্ত্রাণি জ্ঞানং তু পরসা গতিঃ| কবায়ে কর্মভিঃ পকে ততো জানং 
পরবর্তীতে” ॥ -এইরপ আছে। আমি এই গ্লোক, মহাভারতে যেমনটি পাইয়্াছি তাহাই 
ছিদ্বাঁছ। 
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করিতে হইবে ইহাই যদি গীতার পিন্ধান্ত হয় তবে এই বচনগুপির কি প্রকান্স 
প্রয়োগ কি ভাবে লাগাইতে হইবে তাহা বল! আবশ্যক । অর্জুনের মনে এই 
সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতেই অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরস্তে “তাহা হইলে আমাকে 
সন্তান কি, ও ত্যাগ কি, তাহা পৃথকৃ করিয়া বলো” (১৮১) এইরূপ 
ভগবান্কে অক্জুন জিজ্ঞাস! করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ এই প্রশ্নের কি উত্তর 
দিলেন তাহা দেখিবার পূর্বে স্থতিগ্রন্থে প্রতিপান্টিত এই আশ্রমমার্গ ব্যতীত 
অন্য এক তুল্যবল বৈদিক মার্শের ও বিচার এখানে কিছু করা আবশ্যক । 

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও শেষে সন্গ্যাপী এইরূপ আশ্রমের পর-পর-উচ্চ 
চার পৈঠার এই যে সোপান তাহাকেই ন্মার্ত অর্থাৎ “ম্থতিকারগণের প্রতি- 
পার্দিত মার্গ”গ বলে। কর্ম কর ও কর্ম ছাড়ো--এইক্ধপ উভ্তক্ন প্রকারেক 
পরম্পরবিরুদ্ধ বেদের যে আগ্ঞা তাহার সমন্বয়ার্থ স্বৃতিকারেরা বয়োভেদানুরূপ 
আশ্রমের এই ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং স্বরূপত কর্মসন্াসকেই যি চরম 
ধোর বলিয়। মান! যার তবে সেই ধ্যরশিদ্ধির গ্রন্ঠ স্বতিকারগণের অঙ্কিত জীবনের 
চারি পৈঠার এই মার্গে সাধ্যের পূর্বায়োজন অর্থাৎ সাধনরূপে কিছু অসঙ্গত 
বল। যায় না ' জীবনের এই প্রকার ক্রমোচ্চ পৈঠার ব্যবস্থা দ্বারা জাগতিক ব্যৰ 
হারের লোপ ন। ঘটিয়া, যদিও বৈদিক কর্ম ও ওপনিষদিক জ্ঞানকে একত্র সংযুক্ত 

" করিতে 'পারা যায় সত্য; তখাপি গৃহস্থাশ্রমই অন্য তিন আশ্রমের পরিপোষক 
হওয়াম্ম (মনত. ৬. ৮৯) মনুত্থৃতিভে ও মহাভারতে ও শেষে গৃহস্থাশ্রমেরই নাহাজ্য 
স্পষ্ট স্বীকার কর! হইয়াছে__ 

ষথ! মাতরমাশ্রিত্য সর্ধে জীবস্তি জন্তবঃ | 
এবং গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য বর্তস্ত ইতরাশ্রমাঃ ॥ 

“মায়ের (পৃথিবীর ) আশ্রয়ে সমস্ত জঞ্ক যের'প জাবিত থাকে, সেইরূপ গৃহস্থাঁ 
শ্রমের আশ্রয়ে অন্য আশ্রম সকল রাহন্নাছে” ( শাং, ২৬৮, ৬) ও মনু, ৩, পথ 
দেখ )। মনু তো অন্য আশ্রম্গুলিকে নদী এবং গৃহস্থাশ্রমকে সাগর বালয়াছেন 
(মনু, ৬. ৯০ 7 মভ।, শাং, ২৯৫. ৩৯)। গৃহস্থা শ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব এইব্পে বদি নির্বিবাধ 
হইল তবে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া “কন সন্্যান কর এইরূপ উপদ্দেশ করায় লাভ কি ?' 
জ্রানলাভের পরে গৃহস্থাশ্রমের কর্ম করা কি অসম্ভব? অসম্ভব না হইলে 
জ্ঞানী পুরুষ সংসার হইতে নিবৃত্ত হইবেক এইক্ধপ বলার অর্থ কি? ন্যুনাধিক 
্বার্থবুদ্ধিতে যাহার! কাজ করে সেই সাধারণ লোকর্দিগের অপেক্ষা পূর্ণ নিষ্কাম- 
বুদ্ধিতে ধাহার। কাজ করেন সেই জ্ঞানীপুরুষেরা৷ কাজেকাজেই, লোকসংগ্রহে 
অধিক সমর্থ ও যোগ্য হইয়। থাকেন। তাই, জ্ঞানের দ্বাঞ়। যখন জ্ঞাপীপুরুষেল্স এই 
যামর্থ্য পুর্ণীবস্থায় উপনীত হয় তখনও সমাজ ছাড়িয়া যাইবাক্স স্বাধীনতা জ্ঞানী- 
পুরুষের জন্য রাখিলে, চাতুর্বণ্যব্যবস্থ। বাহার হিতের জন্য কর! হইয়াছে সেই 
সম্গাজেরই তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি কর! হয়। শরীরের সামর্থ্য না থাকিলে কেহ বি 
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সমাজ ছাড়িয়া বনে যায়, তে। সে আলাদা! কথ!) তাহ! দ্বারা! সমাজের কোন বিশেষ 
হানি হইবে না। অনুমান হয় বে, সন্যাসাশ্রমের সীম! বৃদ্ধকালে নির্দেশ করার মন্ুরু 
বোধ হয় এই অভিপ্রায়ই ছ্িল। কিন্তু এই শ্রেরম্কর সাম৷ পরে ব্যবহারে বজাক্স 
থাকে নাই ইহা উপরে বলিয়াছি। তাই, কর্ম কর ও কর্ম ছাড়ো এই উভয়বিধ 
বেদবচনের মিল করিবার জনাই স্থৃতিকারগণ আশ্রমের ক্রমোচ্চ শ্রেণীপরম্পর৷ 
স্থাপন করিলেও এই বিতিল্ন বেদবাক্যসকলের সমন্বয় করিবার নির্বিবাদ 
অধিকার স্থতিকারদিগেরই ন্যায়,_-এমন কি তীাহার্দের হইতেও অধিক--ধে 
ভগবান শ্রারুষ্ণের আছে, তিনিই ভাগবত ধর্মের নামে জনকাদির প্রাচীন জ্ঞান- 
কর্সমুচ্চয়াত্বক মার্গের পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন । ভাগবতধর্থে 
গুধু অধ্াত্মবিচারের উপরেই নির্ভর না করিয়৷ বান্দেবভক্তির সুলভ সাধনারও 
উপর ভর দেওয়া হইয়াছে । এই বিষয় পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে সবিস্তার বিচার 
করা যাইবে। ভাগবতধর্্ম ভক্কিমূলক হইলেও, তাহাতেও পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ 
হইলে পর কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস না লইয়া, কেবল ফলাশা ছাড়িয়। জ্ঞানীপুরুষ- 
দিগকেও লোকসংগ্রহ্ার্থ সমস্ত কর্ম নিফামবুদ্ধিতে আচরণ করিতে হইবে, জনক- 
মার্গের এই মহৎ তত্বট বজায় আছে; তাই কর্বদৃষ্টিতে এই ছুই মার্গ একই 
প্রকার অর্থাৎ জ্ঞানকম্্সমুচ্চয়াত্মক কিংব! প্রবৃত্তিমুলক। পরব্রন্মেরই সাক্ষাৎ 
অবতার নর ও নারায়ণ ধাষি এই প্রবৃতিমুলক ধন্মের প্রথম প্রবর্তক এবং সেই-' 
জন্যই এই ধর্মের প্রাচীন নাম--"নারায়ণীয় ধন্ম” । এই ছুই খষি পরম জ্ঞানী ও 
নিফাম কন্মের উপদেষ্টা ছিলেন এবং নিফাম কন্ম নিজেও করিতেন ( মভা, উ- 
৪৮. ২১) এবং সেইজন্যহ “প্রধৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধন্মো নারায়ণাত্বকঃ, ( মভা।, শাং, 
৩৪৭৮১), কিংব! প্প্রবুত্তিলক্ষণং ধন্মং খবির্নারায়ণোহব্রবীৎ”__নারায়ণ খাষি- 
প্রবর্তিত ধর্শ আমরণ প্রবৃত্তিমূলক (“মভা. শীং. ২১৭, ২ ), মহাভারতে এই ধন্দের 
এইরূপ বর্ণনা কর! হইয়াছে । ভাগবতে স্পষ্ট উক্ত হহয়াছে যে, হহাই সাত্বত 
কিংবা! ভাগবতধর্ম ; এবং এই পান্বত. কিংব। মূল ভাগবত ধন্মের স্বরূপ “নৈষন্ম্য- 
লক্ষণ'_ অর্থাৎ নিফাম প্রবৃত্তিমূলক (ভাগ, ১. ৩, ৮ ও ১১. ৪. ৬ দেখ )1 এই 
প্রবৃত্তিমার্গেরই আর এক নাম ছিল “যোগ”, তাহা এপ্রবৃত্তিলক্ষণে! যোগঃ জ্ঞানং 
বন্ন্যাসলক্ষণং” অন্গীতার এই শ্লোক হহতে স্পষ্ট দেখ! যায় (মভা, অশ্ব, ৪৩, ২৫)। 

এইপন্যই নারায়ণের অবতার শ্রীন্কঞ্চ নরের অবতার অজ্ঞুনকে গীতার বে ধর্দদ 
উপদেশ করিয়াছেন, গীতাতেই তাহার নাম 'সোগ” উক্ত হইক়্াছে। ভাগবত 
ও স্মার্তঃ হুই পথ ভপাস্য-ভেদ প্রযুক্ত প্রথমে উৎপন্ন হয়, অধুনা কাহারও কাহারও 
এইরূপ ধারণা । কিন্তু আমাদের মতে এই ধারণ! ভ্রাস্তিমলক | কারণ এই.ছুই ' 
মার্গের উপাস্য ভিন্ন হইলেও উহাদের “অন্তভূত অধ্যাত্মজ্ঞান একই । এবং 
অধ্যাম্মজ্ঞানের তিত্তি একই হইলে এই উচ্চাঙ্গ জ্ঞানে পারদশ' প্রাচীন জানী 

পুরুষ কেবণ উপান্যভেদের জন্য বিবাদ করিতে বসবেন ইথ সঞ্তব নছ্চে। এই 
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কারণেই, ধাহাকেই ভক্তি কর ন! কেন, সেই ভক্তি একমাত্র পরমেশ্বরেই গিয! 
পৌঁছার, 'ভগবদ্গীতা (৯. ১৪) ও পিবগীত (১২. ৪) এই ছই গ্রন্থে এইরূপ 
উক্ত হুইক়াছে। নারাক্সণ ও রুদ্র একই, যাহারা রুদ্রের তক্ত তাহার! নারার়ণেরও 
ভক্ত এবং যাহার রুদ্রের দ্বেধী তাহারা নারায়ণেরও দ্বেষী,-এইব্ধপে 
মহাভারতের নারারণীয্ন ধর্মে তে৷ এই ছুই দেবতার অভেদ বর্ণিত হইরাছে 
€মভা. শাং, ৩৪১. ২০-২৬ ও ৩৪২. ১২৯ দেখ)। 'শৈব ও বৈষব এই তেদ 
প্রাচীনকালে ছিল না! একথা আমি বলিনা। কিন্তু স্মার্ভ ও ভাগবত 
এই দুই ভিন্ন পঞ্থা! হইবার পক্ষে, শিব কিংবা বিষুঃ এই উপাসাভেদ কারণ 
নহে; জ্ঞানোত্তর নিবৃত্তি কিংব! প্রবৃত্তি, কন্ম ত্যাগ করিবে কি করিবে না, 
কেবল ইহারই মহত্বের সম্বন্ধে মতভেদ হুওয়ায় এই ছুই পন্থা প্রথমে উৎপন্ন হয়, 
ইন্াই আমার বলিবার তাংপর্য্য । পরে, কালক্রমে খন মূল ভাগবতধর্দের 
প্রবৃত্তি-মার্থ কিংবা কন্দমষোগ লুপ্ত হইয়া তাহাও কেবল বিষুরভক্তিমূলক 
অর্থাৎ বন্ু-অংশে নিবৃত্তিমূলক আধুনিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল এবং তৎপ্রবুক্ত 
তোমার দেবতা “শিব”, আমার দেবতা “বিষণ রকম বৃথাভিমানে মন্কষ্যের! 
যখন ঝগড়। করিতে লাগিল, তখন নম্মার্ত ও “ভাগবত” শব্ধ অন্থক্রমে “শৈব” 
ও “বৈষ্ণব শবের সহিত সমানার্থক হুইয়৷ পরিশেষে এই আধুনিক ভাগবতথন্থী- 
দিগের বেদাস্ত (দ্বৈত কিংব! বিশিষ্টাক্বৈত ) ভিন্ন হইল এবং বেদাস্তেরই ন্যায় 
জেয়তিষের রীতিও অর্থাৎ একাদশী করিবান্ন ও কপালে ফৌটা কাটিবার রীতিও 
্ার্তমার্গ হইতে ভিন্ন হইল! কিন্তু এইভেদ প্রক্কত তেদ নহে অর্থাৎ মূলগত 
প্রাচীন ভেদ নহে--&হ] ন্ব্ার্ড শব হইতেই ব্যক্ত হইতেছে । ভাগবতধশ্ম 
তগবানই প্রবর্তিত করায়, তাহার উপাস্য দেবতাও বে শ্রীকৃষ্ণ কিংবা বিঞু, তাহা 
কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্ত “ম্মার্ত” শবের ধাত্বর্থ ন্থৃত্যুক্ত' কেবল এটুকুই - হওয়ায় 

ম্মাত্তধশ্শের উপাস্য দেবতা শিবই হইবেন এরূপ বলা যায় না। কারণ, মন্বা্গ 
প্রাচীন ধর্বগ্রন্থে একমাত্র শিবেরই উপাসনা করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম 
প্রদত্ত হয় নাই। উপ্টা, ব্রিটরই অধিক বর্ণনা আছে; কোন কোন স্থানে গণ- 
পতি প্রভৃতি উপাস্য দেবতার কথাও উক্ত হইক্নাছে । তাছাড়া শিব ও বিষণ এই 
ছুই দেবত। বৈদিক অর্থাৎ বেদেতেই বর্ণিত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে একটিকেই 
স্মার্ত বল! যুক্তিসিদ্ধ নহে। শ্রীশস্করাচার্য্যকে ম্মার্তমতের প্রবর্তক বল। হইয়া 
থাকে । কিন্ত শাঙ্করমঠে উপাসা দেবতা--শারদা এবং শাঙ্ক রভাষ্যে প্রতি 
বেখানে যেখানে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানে সেইথানেই শিবলিজের 
নির্দেশ না, করিয়া শালগ্রামের অর্থাৎ বিষ্ুপ্রতিমারই উ্খে 'আচাধ্য করিয়াছেন 
(বেন, শাংভা, ১. ২* ৭) ৯, ৩, ১৪ ও ৪, ১১ ৩) ছাং, শাংভা, ৮. ১,১)। 
সেইরূপ পঞ্চায়তনপৃজাও প্রথমে শঙরাচাধ্যই প্রবর্তিত কৰেন, এইরূপ কথা 
প্রচলিত আছে। ইহা! হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, প্রথম প্রথম স্থ্ার্ত ও ভাগবত 
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পদ্থানন মধ্যে শিবভক্ত” কিংবা “বিফুতক্ত+ এই সব উপাস্যভেদের কোন ঝগণ! 
ছিল না; কিন্ত ধাহার দৃষ্টিতে শ্বৃতিগ্রছে সুষ্পষ্টরূপে বর্ণিত আশ্রম-ব্যবস্থানুসারে 
যৌবনফালে যথাশান্ত্র সংসার করিবার পর, বার্ধক্যে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া 
চতুর্থাশ্রম কিংবা! লন্গ্যাস গ্রহণ চরম সাধাছিল তিনিই স্মার্ত, এবং ভগবানের 
উপদেশ অনুসারে জ্ঞান ও উজ্জ্বল ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরণ গৃহস্থাশ্রমের 
কন্ম নিষ্ষামবুদ্ধিতে করিতে হইবে এইরূপ ধিনি বুঝিতেন তিনিই ভাগবত বলিয়া 
উক্ত হইতেন। ইহাই এই ছুই শবে মূল অর্থ) এবং এই হেতু এই ছুই শব্ধ 
মাংখ্য ও যোগ কিংবা সন্ন্যাস ও কর্মযোগের সহিত অন্ুক্রমে সমানার্ক । ভগবানের 
অবতার-কার্য্যের কা ধরিয়াই বলো, কিংবা! জ্ঞানধুক্ত গাহ্স্থ্যধন্মের মহত্বের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলো, সন্ন্যাসাশ্রম লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল ; এবং কলি-বর্জিতের 
প্রকরণে অর্থাৎ কলিযুগে যে সকল বিষয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাস পরিগণিত হইয়াছিল। * আবার জৈন ও বোদ্ধধর্থের 
প্রবর্তকেরা কাপিল সাংখ্যের মত স্বীকার করিয়া, সংসার হইতে বাহির হইয়৷ 
সন্ত্যাস গ্রহণ ব্যতীত মোক্ষ নাই এই মত বিশেষরূপে প্রচলিত করেন। স্বয়ং 
বুদ্ধ ত যৌবনেই রাজ্য ও স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; 
ইহা! ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। জৈন ও বৌদ্ধ মত ্্রীশঙ্করাচার্য্য খণ্ডন 
করিলেও জৈন 'ও বৌদ্ধেরা ঘষে সন্ন্যাসধর্্দ বিশেষরূপে প্রচলিত করিয়াছিলেন 
তাহাই শ্রৌতম্মার্ত সন্ন্যাস বলিয়া আচাধ্য বজায়, রাখিয়াছেন এবং গীতায় সেই 
সন্নযাপধর্শ্ই প্রতিপাদ্য বিষয়, গীতার এইরূপ অর্থও তিনি বাহির করিয়াছেন । 
কিন্ত বস্তত গীতা স্ত্ার্তমার্গের গ্রন্থ নহে; সাংখ্য কিংবা সন্ন্যাসমার্গ হইতেই গীতার 
আরম্ভ হইলেও পরে সিদ্ধান্তপক্ষে প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্্ই তাহাতে প্রতিপাদ্য 
হইয়াছে । ইহা স্বয়ং মহাভারতকারের বচন এবং প্রথম প্রকরণেই আমি তাহা 
দিয়াছি। এই ছুই পন্থাই বৈদিক হওয়ায় সর্বাংশে না হউক বহুলাংশে উভয়ের 
সমন্বয় করিতে পারা যায় । কিন্ত এইরূপ সমন্বয় কর! এক কথ! ; এবং গীতান্র 
সন্নযাসমার্গই প্রতিপাদ্য হইয়াছে, কর্ধমার্গকে যদি কোথাও মোক্ষপ্রদ বল! হইয়া 
থাকে তো সে শুধু অর্থবাদ কিংবা ফাঁকা স্ততিমাত্র, এইরূপ বল! আর এক কথ] । 
রুচিবৈচিত্র্যপ্রযুক্ত ভাগবত ধর্্মাপেক্ষা স্মার্তধন্মই কাহার বেশী মি লাগিবে ন। 
কিংবা! কর্মসন্্যাস পক্ষে সাধারণতঃ বে সকল কারণ বল! হইয়। থাকে, তাহাই ষে 
কেহ অধিক বলবত্তর মনে করিবে না তাহা কে বলিতে পারে ? উদাহরণ যথ।-- 

* নির্ণয়সিন্ধু, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, কলিবর্জ্য প্রকরণ দেখ | উহাতে *'অক্সিহোত্রং গবালস্তং 
, সন্নাসং পলপৈতৃকম্। দেবরাঙ্গ ক্ুতোৎপত্তিঃ' কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥৮ এবং 'শন্লাসম্চ ন 

কর্তব্যে। ব্রাঙ্মণেন বিজীনতা” ইত্যাদি ম্বৃতিবচন প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ-__অগিহোত্র, 
গ্োবধ, সন্লাস, শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে মাংস ভক্ষণ ও নিয়োগ, কলিধুগে নিধিদ্ধ। তন্মধ্যে সন্নযাসের 
দিবিবতাও প্রীশদ্বর।চাধ্য পূর্বব হৃইতে ছাঁটিয়৷ ফেলিয়াছেন। 
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শ্বার্ত কিংবা! সন্যাসধর্শহি যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মান্য ছিল, অন্য সমস্ত মার্গ তিনি 
অজ্ঞানমূলক বপিয়া মনে করিতেন, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই । কিন্তু সেই 
জনাই যে গীতার ভাবার্থও তাহা'ই হইবে তাহ! বলিতে. পারা যায় না। গীতার সিদ্ধান্ত 
তোমার মানা ন| হয়, তূমি তাহ! স্বীকার করিও না। কিন্তু নিজের জেদ বজায় 
রাখিবার জন্য “এই জগতে জীবনের হই প্রকার স্বতন্ত্র মোক্ষপ্রদ মার্গ কিংবা নিষ্ঠা 
আছে” এইরূপ বাহা৷ গীতার আরস্তে উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ পসক্স্যাসনিষ্ঠাই 
একমাত্র প্রত ও শ্শেইঠ মার্গ* এরূপ করা সঙ্গত নহে । গীতায় বর্ধিত এই হই মার্গ 
বৈদিক ধর্ধে জনক-ষাজ্ঞবক্ষের পৃর্ব্ব হইতেই স্বতন্বভাবে চলিয়া আসিয়াছে ॥ 
তন্মধ্যে জনকের ন্যায় সমাজের ধারণপোষণ করিবার অধিকার ক্ষাত্রধন্মীসুসারে, 
বংশপরম্পরাক্রমে কিংব! নিজ সামর্ধ্যে ধিনি প্রাপ্ত হইতেন তিনি জ্ঞানলাভের 
পরেও আপন কর্্দ নিফাম বুদ্ধিতে করিতে থাকিয়া জগতের কল্যাণসাধনেই 
নিজের সমস্ত জীবিতকাল ক্ষেপণ করিতেন, এইরূপ পাওয। যায়। সমাজের এই 
অধিকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই “স্থথং জীবস্তি মুনয়ে! ভৈক্ষ্যবৃত্তিং সমাশ্রিতাঃ” 
(শাং. ১৭৮. ১১)--অরণ্যবাসী মুনি আনন্দে ভিক্ষাবৃত্তি স্বীকার করিয়া! 
থাকেন__আবার, প্দগ্ড এব হি রাজেন্দ্র ক্ষত্রধন্ম্ো ন মুগ্ডনম্” (শাং. ২৩, 
৪৬)-_দণ্ডের দ্বারা লোকের ধারণপৌষণ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, মুণ্ডন করাইয়া 
ওর! নহে-_-এইরূপ মহাভারতে আধিকা'রভেদে ছুয়েরই বর্ণনা আছে। কিন্ত ইহা 
হইতে এমনও বুঝিতে হইবে ন। যে, কেবগ প্রজাপালনের অধিকারী ক্ষত্রিয়েরই 
নিজের অধিকার হেতুই কর্ম্মষোগ বিহিত ছিল। থে, যে কর্ম করিবার অধিকারী,, 
জ্ঞানলাভের পরেও তাহাকে দেই কর্ম করিতে হইবে ইহাই কর্মষোগের উক্ত 
রচনের প্রকৃত ভাবার্থ; এবং এই কারণেই "এফ পুর্বতর। বৃত্তি ব্রাহ্গণস্ 
বিধীয়তে” (শান্তি, ২৩৭ )_জ্ঞানলাভের পর ব্রাঙ্গগও আপন অধিকারানুসারে . 
ষাগবক্ঞাদি কর্ম প্রাচীন কালে বজায় রাখিতেন- এইক্ষপ মহাভারতে উক্ত. 
ক্ইস্বাছে। মনুস্থৃতিতেও সন্যায়াশ্রমের বদলে সমস্ত বর্ণের পক্ষে বৈদিক কর্্মষোগই 
বিকল্পে বিহিত বলিয়া! ধৃত হইয়াছে (মনু, ৬. ৮৮৯৬ )। ভাগবত ধর্ম কেবল. 
ক্ষত্রিয়ের জন্যই, এন্নপ কোথাও উক্ত হয় নাই) উল্টা, স্ত্রীশূদ্রাদি সমস্ত. 
লোকের উহ! স্ুলত এইরূপ তাহার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইফ্কাছে ( গী. ৯». ৩২)1 
মহাভারতে তুলাধার ( বৈশ্য ) ও ব্যাধ ( বহেলিয়া ) এই ধর্মই আচরণ করিত, 
এবং তাহার ব্রাহ্গণদিগকেও এধম্্ন উপদেশ দিক্লাছে এইরূপ আধ্যায়িকা আছে 
(শাং. ২৬১7 বন, ২১৫ )। নিষকাম কর্মযোগের আচরপ করিতে অগ্রসর পুরুষ- 
দিগের ষে সকল উদাহরণ ভাগবত ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত হস্স তাহা, কেৰল জনক- 
প্ীআদি ক্ষব্রিযদেরই নহে--তাহাতে বসিষ্ঠ,, জৈগীষব্য ওব্যাস প্রভৃতি জ্ঞানী 
ব্ান্ষণদিগেরও সমাবেশ, করা কইয়। থাকে । . 
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৩৪৮ গীতারহস্য অথবা কণ্ঠ যোগশাস্ত্র । 
মার্গকে মোক্ষপ্রদ বলিয়া! গীতা স্বীকার করেন না এ কথা যেন আমরা! বিশ্বৃপ্ত 
না হই। জ্ঞানবর্ঞজিত কর্ম করিবারও ছুই প্রকারভেদ আছে। এক, 
দস্তের সহিত কিংবা! আসুরী বুদ্ধিতে কর্ম কর এবং অন্যটি শ্রদ্ধার সহিত । 
তন্মধ্যে দত্তের মার্গ কিংবা আন্মরী মার্গকে পীতা৷ ( গী. ১৬৭ ১৬ ও ১৭" ২৮), 
এবং মীমাংসকেরাও গঠিত ও নরকপ্রদ বলিয়া হ্বীকার করেন; খগ্বেদেও 
অনেক স্থানে শ্রদ্ধার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে (খু, ১০১৫১) ৯. ১১৩, ২ও 

২. ১২, ৫)। কিন্ত দ্বিতীয় অর্থাৎ জ্ঞানব্যতীত অথচ শাস্ত্র উপর শ্রদ্ধা 
রাখিয়া কর্ম করিবার মার্গসন্বন্ধে মীমাংসকেরা বলেন যে, পরমেশ্ব-ব্যরূপের 
যথার্থ জ্ঞান না৷ হইলেও শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া কেবল শ্রদ্ধার সহিত 
ষাগবজ্ঞাদি কর্ম আমরণ করিতে থাকিলে শেষে মোক্ষলাতই হক্ক। মীমাংসক- 
দিগের এই মার্গ ষে কর্শমকাগুরূপে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে 
তাহ। পুর্ব প্রকরণে বলিয়াছি । বেদসংহিত! ও ব্রাহ্মণসমূহে সন্ন্যাসাশ্রম অবশ্য- 
কর্তব্য রলিয়া৷ কোথাও উক্ত হয় নাই । বরধ্, গৃহস্থাশ্রসে থাকিয়াই যে মোক্ষলাভ 
হয় এইরূপ বেদের স্পষ্ট বিধান থাকার কথা জৈমিনি বলিয়াছেন ( বেস, ৩. ৪, 
১৭-২* দেখ)) তাহার এই উক্তি কিছু ভিত্তিহীনও নহে। কারণ, কর্মকাণ্ডের 
এই প্রাচীন মাগীকে গৌণ বলির স্বীকার করা উপনিষদেই প্রথমে আরম্ভ হুইক্সাছে . 
দেখা বায়। উপনিষদ্ বৈদিক হইলেও যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পরবর্তী, তাহা 
উপনিষদের বিষয়-প্রতিপাদন হইতেই প্রকাশ প্রার়। ইহার অর্থ এরূপ নহে ফে 
পরমেশ্বরের জ্ঞান তৎপুর্বে হয়ই নাই। হা; মোক্ষলাভের জন্য, জ্ঞানোত্বর বৈরা- 
গ্যের দ্বার! কর্মসন্ন্যাস কর! বিধেয়, এই মত উপনিষকালেই অবশ্য প্রথমে আমলে 
আসে; এবং তদনস্তর সংহিত। ও ব্রা'ক্ষণে বর্ণিত কর্মকাণ্ডের গৌণত্ব আসিগ্বাছে। 
তৎপূর্বের কর্মনকেই প্রধান বলিয়। মান! হইত। উপনিষদের কালে বৈরাগ্যযুক্ত 
জ্ঞানের অর্থাৎ সন্যাসমার্গের এইরূপ প্রাধান্য হইতে থাকিলে, ফাগধজ্ঞাদি কর্খের 
প্রতি কিংব৷ চাতুর্ব্যধর্মেরও প্রতি জ্ঞানীপুরুষ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; এবং 
সেই অবধিই লোকদং গ্রহ কর! আমার্দের কর্তব্য এই ধারণ! মন্দীভূত হুইল। 
শ্বতিকারেরা৷ স্বন্ব গ্রন্থে, গৃহস্থাশ্রমে যাগধজ্ঞার্দি শীত কিংব! ডুবো স্মার্ভকম্মম 
করাই কর্তব্য, এইরূপ বলিয়। গৃহস্থাশ্রমের নাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন সত্য; 
কিন্ত স্থতিকারদিগের মতেও শেষে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসাশ্রমই শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, 
উপনিষদের জ্ঞান প্রভাবে কর্মকাণ্ডের ষে গৌপত্ব আসিয়াছিল, ম্থৃতিকারদিগের 
আশ্রমব্যবস্থায় সেই গৌণত্ব হ্রাস হইতে পারে নাই। এই ব্যবস্থার "স্ঞানকাণ্ড 
ও কর্্দকাণ্ডের মধ্যে কাহাকেই গৌরব ন। দিয়, ভক্তির সহিত এই হুয়েরই 
সমন করিবার জন্য গীত। প্রবৃত্ত হইলেন। জ্ঞানব্যতীত মোঁক্ষলাভ হয় না এবং 
বাগযক্ঞাদি কর্মের দ্বার বড়জোর স্বর্গ-প্রাণ্ডি হয়, উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত গীতার 
মান্য (মুণ্ড, ১. ২. ১০ 7 শী. ২. ৪১-৪৫)। কিন্তু ইহাও গীতার সিঙ্ধাস্ত যে,' 
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সষ্টিক্রম চলিত রাখিতে হইলে যজ্ঞ কিংব! কর্মচক্রকেও বজায় রাখ! আবশাক, 
কর্ম তাগ কর! নিছক পাগ্পাখি বা মূর্খতা ৷ তাই ষাগষন্জাদি শ্রোত কশ্ম কিংবা 
চাতুর্ব্দি ব্যবহারিক কর্ম্ম অজ্ঞানপূর্ধক শ্রদ্ধার সহিত না করিয় জ্ঞানটবরাগা- 
যুক্ত বুদ্দিতে কেবল বর্তব্য বলিয়া কর) তাহা হইলে এই চক্রও বিস্মলিত হবে 
না, এবং তোমার অনুষ্টিত কর্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধকও হইবে না, এইরূপ গীতার 
উপদেশ । জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের (সন্নাস ও কর্মের) সময় করিবার গীতার 
এই নৈপুণ্য স্থৃতিকারদিগের অপেক্ষা! যে অধিক সরস তাহা' আর বলিতে হইবে 
না। কারণ, ব্যক্টিরপ আত্মার কল্যাণ একটুও কম না করিয়া তাহার সঙ্গে 
জগতের সমষ্টিরপ আত্মার কল্যাণও গীতামর্গের দ্বারা সংসাধিত হয়। কর্ম 
অনাদি ও বেদপ্রতিপাদিত হওয়ায় তোমার জ্ঞান না হইলেও শ্রদ্ধার সহিত তাহা 
করাই আবশ্যক, এইরূপ মীমাংদক বলেন। অনেকগুলি উপনিষৎকার (সকলে 
নহে) কর্্দকে গৌণ স্থির করিয়! বলেন যে, বৈরাগোর দ্বারা কর্ম ত্যাগ করা 
কর্তবা ; নিদান্পক্ষে তাহাদের সেই দ্িকে যে কৌক্ তাহা মানিতে বাধা নাই। 
এবং স্বতিকার বয়োভেদ অর্থাৎ আশ্রমব্যবস্থা দ্বারা উক্ত ছুই মতের এইরূপ 
সমন্বন্ন করেন যে, পূর্ব আশ্রমে এই সকল কর্ন করিতে থাকিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে 
পর বাদ্ধক্যে বৈরাগোর দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইবে। কিন্তু গীতার, 
পন্থ। এই তিন পন্থ। হইতে ভিন্ন । জ্ঞান ও কামাকর্দের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও, 
জ্ঞান ও নিফাম কর্মের মধ্যে কোনই, বিরোধ নাই ; তাই, নিষ্ামবুদ্ধিতে সমস্ত 
কর্ম সর্বদ] করির। যাও, তাহা! কখনও ছাড়িও না, গীতা এইরূপ বলেন। এখন 
এই চারি মতের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান হইবার পূর্বে কর্খের 
ঈসনাবশ্যকতা আছে ইহা সকলেরই মান্য কিন্তু এইরূপ অবস্থার শ্রদ্ধার 
সহিত অনুষ্ঠিত কর্মের ফল স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নহে, এইরূপ উপনিষদে ও গীতায় 
উত্ত হইয়াছে । ইহার পরে অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হইলে পর কন করিবে কি 
করিবে না এই সন্বন্ধে উপনিষৎকারদিগের মধ্যেও মতভেদ আছে। জ্ঞানের 
দ্বারা সমস্ত কাম্াবুদ্ধির হা হইলে পর যে ব্যক্তি মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন 
তাহার কেবল স্বর্গপ্রাপ্তিকর কাম্য কর্ম করিবার কোন প্রয়োজনই থাকে ন! 
এইরূপ কোন কোন উপনিষৎকার বলেন? কিন্তু ঈশাবাস্যাদি অন্য কতকগুলি 
উপনিষত, মৃত্যুলৌকের ব্যবহার বজার রাধিবার জন্য কর্ণ করাই আবশ্যক, 
এইব্প প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপনিষদে বর্ণিত এই ছুই মার্গের, মধ্যে দ্বিতীয় 
মার্গই' গীতার প্রতিপাদ্য, ইহা স্পষ্ট দেখ! যায় (গী. ৫. ২)। কিন্তু মোক্ষের 
অধিকারী জ্ঞানী পুরুষ লোৌকসংগ্রহার্থ নিক্ষামবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করিবেক এইরূপ 
বলিলেও, যে যাগবজ্ঞাদি কর্মের স্বর্গ প্রাপ্তি ছাড়। অন্য কোন ফল নাই সেই কর্ম 
তিনি কেনই বা! করিবেন এই প্রশ্ন এই স্থানে স্বভাবতই উপস্থিত হয়। তাই 

“১৮শ অধ্যায়ের আরম্তে খর প্রশ্নই উপস্থিত করিয়া, ভগবান্ স্পই নির্ণয় করিয়া 
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দিয়াছেন যে, দ্যজ্ঞ, দান, তপ” প্রভৃতি কর্ম সর্বদাই চিত্তশ্ুদ্ধিকার়ক অর্থাৎ 
নিফামবুদ্ধি উৎপাদক ও বর্ধক হুওয়! প্রযুক্ত “এই সকল কর্ন্ম৪* ( এতান্তপি ) 
অন্ত নিষফকাম কন্মেরই হ্যায় লোকসংগ্রহার্থথ ফলাশা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়! 
জ্ঞানীপুরুষের নিয়ত করা কর্তব্য (গী, ১৮. ৬)। পরমেশখ্বরে সমর্পণ করিয়। 

সমস্ত কর্ম এইরূপ নিক্াম বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে, ব্যাপকার্থে ইহাই এক বড়- 
রকমের যক্ঞ হুইয়! যায়; এবং তাহার পর, এই যজ্ঞের জন্ত অগ্ঠিত কর্ 
বন্ধনম্বরূপ হয় না (গী. ৪. ২৩); কিন্তু সমস্ত কণ্মই নিফাম বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত 
হওয়ায়, যক্ত হইতে স্বর্ণপ্রাপ্তিন্রপ যে বন্ধনাত্মক ফল পাইবার কথ। ছিল তাহাও 
পাওয়া যায় না, এবং এই সকল কর্ম মোক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না । মোঁদা! 
কথ), মীমাংসকদিগের কর্মকাণ্ড গীতায় বজায় রাখা হইলেও এরূপ কৌশলে 
বজায় রাখা হইয়াছে যে তাহার দরুন শ্বর্গে গমনাগমন ন! ঘটিয়া সমস্ত কর্্মই 
নিষফাম বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় শেষে মোক্ষলাভ না হইয়! বায় না। মীমাংসক- 
দিগের কল্মমার্গ এবং গীতার কম্মযোগের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ--ছই এক 
নহে, ইহা মনে রাখিতে হইবে । 

ভগবদ্গীতায় প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধন্্ন কিংব। কম্মযোগই যে প্রতিপাদ্য, এবং 
এই কম্মষোগে ও মীমাংসকদিগের কর্মকাণ্ডে ষেকি প্রভেদ তাহ এখানে বলি- 
রাছি । এক্ষণে গীতার কর্্মষোগ এবং জ্ঞানকাণ্কে ধরিয়া স্বৃতিকারদিগের বর্ণিত 
আশ্রমব্যবস্থার মধ্যে প্রভেদ কি, তাব্বিক দৃষ্টিতে তাহার একটু বিচার করিব। এই 
ভেদ অতীব সুক্ষ এবং বাস্তবিক বলিতে হইলে এই সন্বন্ধে বাদদবিতগ্জা করিবার 
কোন কারণও নাই । জ্ঞানলাভ হুওয়! পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথম ছুই (ব্রহ্মচারী 
ও গৃহস্থ ) আশ্রমের কার্য্য সকলেরই কর! কর্তব্য ইহা উভয় পক্ষেরই মান্য । পুর্ণ 
জ্ঞান হইলে পর কর্ঘ করিবেক কিংব! সন্ন্যাস লইবেক এইটুকুই যা মতভেদ । কিন্ত 
এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ ষে কোন সমাজে অর্পই দেখ! যায় ; তাই, এই অন্পসংখ্যক 
জ্ঞানী লোকের কর্ম কর! বা না কর! একই, সে সর্ন্ধে বিশেষ দাপাদাপি করিৰার 
আবশ্যকতা নাই, এইন্প কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু এ কথা বল! 
ঠিক নহে। কারণ জ্ঞানী পুরুষের আচরণ অন্য সমস্ত লোক প্রমাণ বলিয়া 
মানে এবং নিজের চরম সাধ্য অনুসারে মনুষ্য প্রথম হইতেই আপন 
আচরণের গতিপথ নির্ধারণ করায় 'জ্ঞানী পুরুষের কি কর! কর্তব্য এই 
প্রশ্ন লৌকিক দৃষ্টিতে একটা বড় প্রশ্ন হইয়া পড়ে । জ্ঞানীপুরুষ শেষে সন্্যাস 
গ্রহণ করিবেক স্থতিগ্রন্থে ইহা! বল! হইয়াছে সত্য? কিন্ত স্তার্তষার্গের অন্ুসারেই 
এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে' অহা উপরে বল। হইয়াছে। :উদ্বাহরণ 
যরা--বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ে যাজ্ঞবন্ধ্য জনককে ব্রঙ্গজ্ঞানের অনেক উপদেশ 
করিয়াছেন; কিন্ততিনি জনককে কোথাও বলেন নাই যে, “তুমি এখন 
রাঙ্গা ছাড়িরা সন্ন্যাস গ্রহণ-কর”। বরং, যে জ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানোত্তর সংসার ত্যাগ , 
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করেন, সংপার ত।র তাল ল্লাগে ন! (ন কাময়ন্তে) বলিপরাই তিনি ত্যাগ করেন-. 
এইরূপ বলিয়াছেন (বৃ. ৪. ৪, ২২)। ইহা হইতে বৃহদারণ্যকের এই অভিপ্রায় 
প্রকাশ পার যে, জ্ঞানোত্তর সন্যাদ গ্রহণ করা বানা করা প্রতোকের 

ইচ্ছাধীন অর্ধাৎ বৈকল্পিক বিষয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও সন্যাসের মধ্যে কোন নিত্য 
সন্বন্ধ নাই ; এবং বেদান্তহ্ুত্রে বৃহদারপ্যক-উপনিধদের এই বচনের অর্থ এ্ররূপই 
কর! হইয়াছে (বেস, ৩. ৪. ১৫)। জ্ঞানোত্বর কর্মসন্নাস ব্যতীত মোক্ষলাভ 
হইতে পারে, না, ইহা! শক্করাচার্ষের স্থির সিদ্ধান্ত; এই জন্য আপন ভাষ্যে 
তিনি সমস্ত উপনিষদ এই সিদ্ধান্তের অনুকূল দেখাইবার জন্য চেষ্টা করি- 
ক্লাছেন। তথাপি জনকাদির ন্যায় জানোত্তরও ধথাধিকার আমরণ কর্ম করিবার 
কোন বাধ! নাই ইহ শ্রীণঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন (বেস্ক, শাংভা, ৩, 
৩, ৩২) এবং গী. শাংভা, ২. ১১ ও ৩. ২০ দেখ )। “ইহা হইতে স্পট উপলব্ধি 
হয় বে, সন্ন্যাস কিম্বা! স্মার্তমার্গেও জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম সম্পূর্ণই ত্যাজা বল! যায় নাঃ 
কোন কোন জ্ঞানী পুরুষকে ব্যতিক্রমস্থপ মানিয়া, এই মার্গেও যথাধিকার কর্শ 
করিবার স্বাধীনতা দেওয়। হইয়াছে । এই ব্যতিক্রমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়! 
গীতা বলেন বে, চাতুরব্ণাবিহিত কর্ম জ্ঞানলান হহবার পরেও লোকসংগ্রহার্থ 
কর্তব্য বলিয়৷ দা বুদ্ধিতে প্রত্যেক জ্ঞানী পুরুষের কর! কর্তব্য । ইহা হইতে 
সিন্ধ হন্ন যে, গীতাধর্্দ ব্যাপক হইলেও তাহার তত্ব সন্গ্যাসমার্গীদিগের 
দৃিতেও নির্দোষ) এবং বেদান্তহ্থত্র স্বতন্থভাবে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে 
যে, উহাতেও জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগ সন্গ্যাসের বিকল্প বলিয়া গৃহীত হইয়াছে 
(বেস, ৩, ৪. ২৬১ ৩, ৪. ৩২-৩৫ )1* নিফামবুদ্ধিতেই হউক যদি আমরণ 
কন্মই করিতে হয় তবে স্্তিগ্রন্থে কথিত কর্দমত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রম কিংবা 
সম্ঘাসাশ্রমের কি অবস্থা হইবে তাহা এক্ষণে *বল। আবশ্যক । অজ্ঞুন মনে 
জাবিক্াছিলেন যে, ভগবান কখন-না-কখন কর্মমত্যাগরূপ সন্্যাস গ্রহণ ব্যতীত 
মোক্ষগাভ হয় না বলিবেনই ; এবং তখন ভগবানের মুখেই যুদ্ধ ছাড়ির! 
দিবার পক্ষে আমি স্বাধীনতা পাইব। কিন্তু যখন অজ্ঞুন দেখিলেন যে, 
১৭শ অধ্যায়ের শেষ পধ্যন্ত ভগবান কর্্মত্যাগরূপ সন্নযাসাশ্রমের একটি কথাও, 
বলিলেন না, সর্বক্ষণ এই উপদেশই করিলেন যে, ফলের আশ। ত্যাগ কর, 
তখন ১৮শ অধ্যায়ের আরস্তে অক্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করিলেন--“তবে, সন্ন্যাস 
ও ত্যাগের ভেদ কি তাহ। আমাকে আবার বলে।”। অজ্ঞুনকে এহ প্রশ্নের 
উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, পঅজ্ঞুন, এতক্ষণ তোমাকে বে কর্শ- 
২ ীট্ীপা দা টাাটিী শাঙ্াশীিশীশীশী লী পিস 

* বেদাস্তগত্রের এই অধিকরণের অর্থ শান্করতাষ্যে একটু ক্ষি“ব্রপে কর হইয়াছে। 
কিন্ত “বিহিতিবা চ্াশ্রমকর্ম্ম[পি (৩. ৪: ৩২ ) ইহার*্অর্থ আমাদের মতে, “জ্ঞানীপুরুষ আশ্রম- 
কর্দও করিলেও উত্তম, কারণ উহ! বিহিত” | মোদ্দাক্থা, জঞানীপুরুষ কর্ণ কর্নবা ন৷ করন, 
ছুই পক্ষই আমার মতে বেদান্তহত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। 
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যোগের কগা বণিয়াছি তাহার মধ্যে সন্ন্যাস নাই এবপ যদি তোমার ধারণ! 
হয় তবে তাহা তু্গ। কর্পঘোগী পুরুষ সমস্ত কর্শের, “কাম্য অর্থাৎ আসক্ত- 
বুদ্ধিতে কৃত কন্প এবং “নিষ্কাম” অর্থাৎ আসক্তি ছাড়িয়। কৃত কর্ম এই ছুই 
ভেদ করেন। (ইহাকেই মন্ধম্থতি ২৩, ৮৯-এ 'অন্ু ক্রমে প্পরবৃত্ত' ও “নিবৃত্ব” 
নাম দিগ্নাছেন)। তন্মধ্যে 'কামা” বর্গের সমস্ত কর্ম কর্দষোগী একেবারেই 
ত্যাগ করেন, অর্থাৎ দেই সমস্ত কর্তের সেম্যাস” করেন। বাকী রহিল 
এনিক্ষ'ম+ কিংব। 'নিবৃত্ত কর্ম) এই নিষ্কাম কর্ম কর্্মযোগী করেনই তো, 
কিন্তু সেই সমগ্তের মধ্যে তিনি ফলাশ। সর্বথাই তাগ করিয়া! থাকেন। সারকথা, 
কর্দযোগমার্থেও 'সন্রযান? ও ত্যাগ হইতে অব্যাহতি হইল কৈ? শ্মার্তমার্গা 
স্বক্পতঃ কর্মননগাদ করির। থাকেন, আর কর্ধনার্গের যোগী তাহা না করিয়। 
কর্খের ফলাশ! সন্ন্যাস করেন। সন্ন্যাস ছুই পক্ষেই বজায় আছে (গী* ১৮, ১-৬ 
এর উপর আমার টীক| দেখ)। সমস্ত কর্ম ধিনি পরমেশ্বরে অর্পণপুর্ব্বক 
নিফামবুদ্ধিতে করেন, গৃহস্থাশ্রমী হইলেও তীহাকে “নিত্যপন্ন্যাসীই” বলিতে 
হুইবে (গী, ৫. ৩), ইহাই ভাগবত ধর্মের মুখ্য তত্ব ; এবং ভাগবত পুরাণেও 
সমস্ত আশ্রমধন্মের কথা প্রথমে বলিয়া, শেষে নারদ যুধিষ্টিরকে এই তত্বই 
উপদেশ করিয়াহেন। বামন পঞ্ডিত গীতাসত্বন্ধীর স্বলিখিত টাক। বথার্থদীপিকায় 
(১৮২) যাহা বলিগ়াছেন তদনুসারে শশখা বোড়ুনী তোডিলা দৌরা”__ 
মুগ্ডিতষপ্তক সন্ন্যাদী কিনব! হস্তে দণ্ড গ্রহণ, করিয়। ভিক্ষা মাগিতে লাগিল, 
অথব। সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়। অরণ্যে গ্রিয়। বাস করিল, এইরূপ করিলেই 
যে সন্ন্যাস হয় তাহ। নহে। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য বুদ্ধির ধর্ম) দণ্ড, শিখা ঘ। 
পৈতার নহে। বুদ্ধির অর্থাৎ জ্ঞানের ধর্ম নহে, দণ্ড আদিরই ধর্ম বন্দি 
বলে তবে যে ব্যক্তি রাজচ্ছত্র কিংব! ছত্রদণ্ড হস্তে ধারণ করে তাহাদেরও 
সঙ্ন্যাসীর মোক্ষলাভ করিতে হয় ;জনক-ম্থলভ-সংবাদে এইরূপই উক্ত হইয়াছে_ 

ত্রিদগাদিবু যদ্যন্তি মোক্ষে। জ্ঞানে ন কস্যচিৎ। 
ছত্রাদিবু কথং ন স্তাৎ তুল্যহেতৌ পর্রিগ্রহে ॥ (শাং, ৩২০, ২) 

কারণ, হস্তে দগডপরিগ্রহে এই মোক্ষের হেতু উভয় স্থানে একই | তাৎপর্যয,-_ 
কায়িক, বাচিক ও মানসিক সংযমই প্রকৃত ভ্রিদও (মন, ১২, ২০) এবং 
কাম্যবুদ্ধির্ সন্যাসই প্রকৃত সন্ধ্যা (গা ১৮.২)) এবং ভাগব্তধন্দে উহা 
হইতে যেরূপ নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ন৷ (গী. ৬, ২) সেইরপই বুদ্ধি স্থির 
রাখিবার কর্ম কিংবা ভোজনাদি কর্ম হইতেও সাংখ্য মার্গে শেষ পর্যন্ত 
নিষ্কৃতি/ পায়! যায়ন। আবার ত্রিদ'গী কিংব| কর্মত্যাগরপ্র,সন্নযাস কর্ধা- 
যোগমার্গে নাই বলিয়া এ মার্গ স্মৃতিবিরুদ্ধ কিংবা ত্যান্য, এইরপ বৃথা 
সন্দেহ করিয়া গেরুয়া বন্ধ কিংব। সাদা বস্ত্রের জন্য ঝগড়া করিতে বসায় 
লাভ কি? 
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আগবান্ ধুব. নিরভিমান ঘুদ্ধিতে ইহাই বলিয়াছেন-__- 
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি । 

খ্য ও (কর্ম) যোগ মোক্ষনৃষ্টিতে ছুই নহে, একই, ইহা! ধিনি জানিয়াছেন 
তিনিই পণ্ডিত (গী. ৫. ৫ )। এবং মহাভারতেও, একাস্তিক অর্থাৎ ভাগবত 

ধর্ম সাংখ্যধর্ম্বের সমানই, “সাংখ্যযষৌগেন তৃল্যে। হি ধর্ম একান্ত-সেবিতঃ” 

(শাং,. ৩৪৮, ৭৪ )--এইরূপ উক্ত হইয়াছে । মোদা কথা, পরার্থে সমস্ত 
স্বার্থের লর করিগা আপন আপন যোগ্যতান্থ্রূপ ব্যবহারে প্রাপ্ত সমস্ত কর্মই 
সর্ধভূতহিতার্থ আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য. বলিয়া করিতে থাকাই 
প্রকৃত বৈরাগ্য কিংব! নিত্য সন্ত্যাস” (৫. ৩)) এই কারণেই কন্ধরযোগমার্গে 
স্বঞজপতঃ কর্মের সন্গ্যাস করিয়া কখনই ভিক্ষা মাগে না। কিন্ত বাহ্যাচরণ 
হবার! দেখিলে এইবূপ ভেদ প্রতীয়মান হইলেও সম্যাস ও ত্যাঞের, প্রকৃত তত্ব 
কম্মষোগমার্গেও বঙ্জায় থাকে । তাই, স্থ্বতিগ্রন্থের আশ্রনব্যবগ্থা ও নিফান 
কম্মষোগের মধ্যে বিরোধ নাই, ইহাই গীতার শেব সিদ্ধ স্ত। 

উপরি-উক্ত বিচার-আলোচনা হইতে কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণ! 

হইতে পারে যে, সন্ন্যাসধর্ম্মের সহিত কম্মঘোগের সমন্বয় করিবার জন্য গীতার্ 
মধ্যে যে এতটা। ধন্তাধস্তি কর! হইয়াছে, স্থার্ত কিংবা সব্যাসধন্ম প্রাচীন হওয়া 
এবং কন্শরযোগমার্থ তাহার পরে নিঃশ্ুত হওয়াই ভাহার কারণ । কিন্তু ইতিহণস- 
দৃষ্টিতে বিচার করিলে সকলেরই উপলব্ধি হইবে যে, প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। 
বৈদিক ধন্মের অত্যন্ত প্রাচীন স্বরূগ কর্মকাগ্ডাত্বকই ছিল, তাহ পুর্বে বলিক্ব! 
আসিরাছি । পরে গওপনিষ্দিক জ্ঞানের দ্বারা কর্মকাণ্ডের গৌণতা প্রচণিত 
হইতে থাকে এবং কর্ম্মত্যাগপ সন্ননান আস্তে আস্তে প্রচারিত হইতে আরস্ত 
হুয়। €বধিক ধর্শবৃক্ষের বৃদ্ধির কিন্ত এই দ্বিষ্ভীয় সোপান ॥ কিন্তু এই সময়েও 
ওপনিষদিক জ্ঞানের কর্মকাণ্ডের সহিত মিল করিয়! জনকাদি জ্ঞানীপুরুষ 
আপন কম্ম আমরণ নিফাম ঝুদ্ধিতে করিয়া আসিয়াছেন। স্থতরাং বলিতে হস 
যে, বৈদিক ধর্মবৃক্ষের এই দ্বিতীয় সোপান ছুই প্রকার ছিল--এক জনকাদির, 
এবং দ্বিতীক্নটী বাজ্ঞবস্্যাদির। স্মার্ভ আশ্রম-বাবস্থা ইহার পরবর্তী কিংব। তৃতীয় 
সোপান । কিন্ত দ্বিতীর সোপানের ন্যায় ভৃতীরটিরও ছহ ভেদ আছে। স্থতিগ্রন্থে 
কন্মত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রনের মাহাম্থ্য কী হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহারই 'সঙ্গে ' 
জনকার্দির জ্ঞানযুক্ত কন্মযোগেরও-__সন্গ্যাসাএমের বিকল্প স্চত্রে-_স্বতিকারেরা 
বর্ণন। করিয্বাছেন। উদাহরণ যখা--সমপ্ত স্থৃতি গঞ্থে মুলীভূত মনুস্বতিই ধর না 
কেন। এই স্থতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনুষ্য ব্রহ্ম, গঠিষগ্থা ও বানপ্রস্থ আশ্রম 
মুসুছে উঠিতে উঠিতে, শেষে কন্ধর্তাগৰূপ চত্ুর্থাশ্রম গ্রহণ কৰিবে এইবূপ 
উত্ত, হইয়াছে । কিন্তু সন্নযাসাশ্রম অর্থাৎ যতিধন্দের নিরূপণ শেষ করিবার 
গর “বতিদিগের অর্থ সন্্যাসীদিগের এই ধন্ম বলিলাম, এক্ষণে বেদসগ্জ্যা- 

ও ৪৫ | 
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সিকদিগের কর্মযোগ বলিতেছি” এইরূপ প্রস্তাবন। করিয়া এবং গৃহস্থাশ্রম অন্ম 
আশ্রম হইতে কেন শ্রে্ঠ তাহা বলিয়া, মন্থু সন্ন্যাসাশ্রম কিংবা! যত্ধর্্মকে 
'ৈকল্িক মানিয়া নিষফাম গারস্থযবৃত্তির কম্মফোগ বর্ণনা করিয়াছেন, (মনু, 
৬. ৮৬-৯৬)) এবং পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহারই “বৈদিক কর্শযোগ*” নাম 
দিয়, এই মার্গও চতুর্থাশ্রমেরই ন্যার নিঃশ্রেরফ্ধর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ এইরূপ 
বণিয়াছেন (মস্ত, ১২. ৮৬-৯০ )। মন্ুর এই পিক্কান্ত যাল্ঞবন্কাস্থতিতেও. প্রদত্ত 
'হুইক্াছে। এই স্থতির তৃতীয় অধ্যায়ে যতিধর্ম্ের নিরূপণ শেষ হইলে. . পর, 
“অথবা” পদ;প্রয়োগ করিরা লিখিত হইয়াছে যে, পরে জ্ঞাননিষ্ঠ ও সত্যবাদী 
খুহস্থও (সন্যাস গ্রহণ ন। করিয়া ) মুক্তি লাভ করে (যাল্ত, ৩. ২০৪ ও ২০৫ )। 
সেইরূপ, যাফও স্বীর নিরদক্তে লিখিয়াছেন যে, কর্্মত্যাগী তপস্বী ও জ্ঞানযুক্ত 
কর্মকারী কর্শযোগী একই দেবষান গতি প্রাপ্ত হন (নি, ১৪. ৯)। 
এতদ্ব্যতীত এই বিষয়ে অন্য প্রনাণ ধর্মন্থ ভ্রকারদিগের | এই ধর্মগুত্র গদ্যাত্বক 
হওয়ায় ক্লোকে লিখিত স্থৃতিগ্রস্থের পুর্বববন্তী হইবে, এইরূপ বিদ্বানদিগের মত। 
এই মত ঠিক কি ভুল, তাহা এক্ষণে আমাদের দ্রষ্টব্য নহে। তাহ। .ঠিকৃই 
ফুউক বা ভুলই হউক, এই প্রসঙ্গের মুখ্য বিষয় এই যে, উপরে প্রদত্ত মন্থু- 
ঘাভবঙ্কাপি স্থির বচন প্রবর্শিত গুহাস্থাশ্রণের কিংবা কন্মষোগের মহত্ব শপেক্ষাও 
ধশ্মস্ত্রে অধিক মহত্ব বর্ণিত হইয়াছে । মন্তু ও যাজ্ঞবন্ক্য কম্মযোগকে চতুর্থাশ্রমের 
রিকল্প বলিয়াছেন। কিন্তু বৌধায়ন ও আপন্তঘ্থ সেরূপ ন। বলিয়। গৃহস্থাশ্রমই 
মুখ্য ও তাহার দ্বারাই অমৃতত্ব লাত হয় এইরূপ স্পট বিধান করিয়াছেন। 
বৌবারন ধন্মগ্ত্রে “জারমানে। বৈ ব্রাহ্গনস্ত্রিভিঝণিবা জাতে” প্রতোক বাহ্ধণ 
জ্বন্সতই তিন খণ আপন পৃষ্ঠে গুহণ করিয়াছে__ইত্যাদি তৈত্তিরীয় সংহিতীর 
বচন প্রথমে দিয়া তাহার পর এই সকপ খণ শোধ করিবার জন্য যাগযজ্ঞাদি- 
পুর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয্নকারী মনুষ্য ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়, এবং ব্রহ্ধচ্য্য 
কিংব। সন্যাসের যাহারা প্রশংসা করে সেই সব “ইতর লোক ধুলিতে মিলিত 
হয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( বৌ, ২. ৬. ১১, ৩৩ .ও ৩৪) এবং আপক্তম্বসত্রেও 
শ্ররূপ বিধানই আছে (আপ. ২. ৯. ২৪. ৫)। এই ছুই ধশ্মস্ত্রে সঙ্গ্যাসাশ্রম 
বর্ণিত হয় নাই ' এন্সপ নহে; কিন্তু উহ্বার বর্ণন করিয়াও গৃহস্থাশ্রমেরই মহত্ব 
অধিক শ্বীরুত হইয়াছে । ইহা হইতে, এবং বিশেষত . মন্ুস্থতিতে কর্মষোগকে 
“বৈদিক” ৰিশেষণে বিশিষ্ট করাতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, মন্ুস্থতির স্ময়েও 
কণ্মত্যাগনপঁ সন্ন্যাস “আশ্রম অপেক্ষা, নিফাম কন্দমযোগরূপ গৃহস্থচশ্রম. প্রাচীন 
রলিরা ধারণা. ছিল এবং মোক্ষদৃষ্টিতে তাহার যোগ্যত! চতুর্থাশ্রেরই ন্যায় 

. পরিগণিত হুইত। গীতার টাকাকারদিগের ঝোঁক সন্গ্যাস কিংবা! কর্মত্যাগবুক্ত 
গ্তক্ষির. উপরেই থাকা প্রযুক্ত তাহাদের টাকায় উপরোত' . স্থৃতিবচনসমূহ্র 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় না। কিন্ত তাহার! ইহার, প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্গা 
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করিলেও কর্মষোগের গ্াচীনস্ব তাহাতে কমে না। কর্মযোগমার্গ এইরূপ 
ওাচীন হওয়াতেই উহাকে যতিধর্দের বিকল্প বলিয়া স্থতিকারদিগের মানিক 
হইয়াছে, এইরূপ বলিতে বাধা নাই। ইহা হইল বৈদিক কর্শমযোগের কথা ॥ 
শ্ীকষ্ণের পুর্বে জনকার্দি এই পন্থা অন্ুসারেই আচরণ করিতেন। কিন্তু পরে 
ভগবান তাহাতে ভক্তিকেও মিলাইয়৷ দিক্লা তাহার প্রচার অধিক বিস্তৃত করার» 

তাহাই “ভাগবতধন্শ” নাম পাইয়াছে । ভগবদগীত। এই প্রকারে সন্যাসাপেক্ষাও 
কর্মযোগকে অধিক মান্য বলিয়! স্থির করিলেও তাহাতে পরে গৌণত্ব আসিক় 
সন্্যাসনার্গেরই প্রাধান্য কেন হইল, এ্রতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহাক্ু বিচার পরে 
করা৷ যাইবে। কর্ম্মষোগ ্মার্তমার্গের পরবর্তী নহে, পুরাতন বৈদিক কাল: 
হইতে চলিয়া আসিয়াছে, ইহাই এখানে বক্তব্য । 

_ভগবদ্গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে “ইতি শ্মদভগবাগীতাস্থ উপনিষিৎস্ 
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে এই যে সন্কল্প থাকে, তাহার মণ এক্ষণে পাঠকের 
উপলদ্ধি হইবে। এই সঙ্কল্পের অর্থ এই যে, ভগবান কর্তৃক গীত উপনিষদে 
অন্য উপনিষদের ন্যাক্স ব্রহ্মবিদ্যা ত আছেই, কিন্তু শুধু ব্রন্মবিদ্যাই নে » 
প্রতুাত ব্রহ্গবিদ্যার মধ্যে “সাংখ্য” ও “যোগ” (ৰেদাস্তী সন্ন্যাসী ও বেদাস্তী, 
কন্্-যোগী ) এই যে ছুই পন্থা উৎপক্স হয় তন্মধ্যে যোগের অর্থাৎ কর্মযোগের 
প্রতিপাদনই ভগবদৃগীতার মুখ্য বিবনম। অধিক-কি, ভগবদগীতোপনিষৎই 
কম্মযোগের মুখ্য গ্রন্থ, ইহা! বলিতে কোনই বাধা নাই। কারণ, কর্মষোগ 
বৈদিক কাল হইতেই চলিরা আসিলেও পকুর্বন্লেবেহ কম্মাণি” ( ঈশ. ২), 
কিংবা! “আরভ্য কর্্মাপি গুণান্কিতানি” (শ্বে ৬.৪), অথব! প্বিদ্যার সঙ্গে 
সঙ্গেই স্বাধ্যায় আদি কর্ম করিবে* (তৈ. ১৯), এই প্রকার কতকগুলি: 
সর্তক্ষপ্ত উল্লেখ বাতীত উপনিষদে এই কন্মযে্গের সবিস্তর বিচার কোথাঁও কর 
হয় নাই। এ বিষয়ে ভগব্দ্গীতাই মুখ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ ঃ এবং কাব্যদৃষ্টিতেও 
ইহাই সঙ্গত মনে হয় যে, ভারতভূমির কর্তৃপুরুষদিগের চরিত্র যে মহাভারতে 
বর্ণিত হইক্ষাছে তাহাঁতেই অধযাত্মশাস্্কে ধরিয়! কর্মযোগেরও উপপত্তি ব্যাখ্যান্ত 
₹ইবে। প্ররস্থানত্রয়ের মধ্যে ভগবদ্গীতার সদাবেশ কেন করা হইক্মাছে তাহারও 
উপপত্তি এক্ষণে ঠিক বুঝা যাইতেছে । . উপনিষদ্দ মূলীভূত হইলেও উহা বন্ধ 
খাঁষি কর্তৃক কথিত হুওযীক্ঝ উহার বিচার সংকীর্ণ ও কোন কোন স্থানে পরম্পর- 
বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীরমান হয়। তাই, উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই- -উহ্থাদেন্স 
স্ন্ব্কারী বেদাস্তহুত্রেরও প্রস্থানব্রয়ের মধ্যে গণনা করা! আবশ্যক ছিল । 
কিন্ধ উপনিষদ ও বেদাস্তস্থত্র এই ছুয়ের অপেক্ষা গীতাগণবেশী কিছু না থাকিলে, 
প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতাকে ধরিবার কোই কারণ-ছিল না। . কিন্ত উপনিষদেক 
টার প্রায়ই সন্গাসমার্গের দিকে, এবং তাহাতে বিশেষ করিয়া জ্ঞানমার্মই 
প্রুতিপাদিত, হুইয়াছে ;) এবং. ভগবদ্গীতায় এই জ্ঞানকে ধরিয়া! ভক্তিযুক্ত কণ্- 
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যোগের সমর্থন আছে.-.বস্, এইটুকু বলিলে, গীতাগ্রশ্থৈর অপূর্ধবতা সিগ্ধ হয়: 
এব্ং সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থানত্রয়ের তিন ভাগের সাথকতাও পরিব্যক্ত হয়। কারণ 
বৈদিক ধর্মের প্রামাণিক গ্রন্থে জান ও কর্ম (সাংখ্য ও যোগ ) এই ছুই বৈদিক 
মার্থের বিচার না থাকিলে প্রস্থানত্রয় ততটা অপূর্ণই রহিয়া যাইত। কাহার 
কাহার এইরূপ ধারণ৷ আছে যে, উপনিষদ যখন সাধারণতঃ নিবৃত্তিমূলক, তখন 
গীতার প্রবৃত্তিনূলক অর্থ ধরিলে প্রস্থানত্রয়ের তিন ভাগের মধ্যে বিরোধ 
উৎপন্ন হইয়া তাহাদের প্রামাণ্য ও কমির। ধাইবে। সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসই যদি 
একমাত্র বৈদিক মোকমার্গ হয় তবেই এই সন্দেহ ঠিক হইবে । কিন্তু উপরে 
প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নিদানপক্ষে ঈশাবাস্যার্দি কোন কোন উপনিষদে কর্ম- 
যোগের স্পঃ উল্লেখ আছে। তাই, বৈদিক ধর্মপুরুষকে কেবল এক-হস্তবিশি্ট 
অর্থাৎ জন্নাসপ্রধান ন। বুবিয়া, তাহার ব্রহ্মবিদ্যাপ একই মস্তক এবং 
মোক্ষদৃষ্টিতে তুলাবল সাংখ্য ও কন্মযোগ তাহার দক্ষিণ ও বাম ছুই হস্ত, এইরূপ 
গীতার ন্যার সিদ্ধান্ত করিলে, উপনিষদ ও গীতার মধ্যে কোনই বিরোধ থাকে 
ন1। উপনিষদ এক মার্গের এবং গীতায় অন্য মার্গের সমর্থন আছে; তাই 
প্রশ্থানত্রবীর এই ছুই ভাগও ছুই হস্তের নায় ' পরম্পরবিরুদ্ধ না হইয়! 
সাহাধকারী বপিয়়াই উপলব্ধি হইবে। এইরূপই গীতায় কেবল উপনিষদই 
্রীতিপা্দিত হইয়াছে মানিলে, চর্ববিতচর্বণের বে ব্যর্থতা গীতায় প্রযুক্ত. হইত, 
তাহাও হয় না। যাক্। গীতার সাম্প্রদাপ্সিক' টাকাকারেরা এই বিষয় উপেক্ষা 
করার সাংধা ও যোগ এই ছুই স্বতন্ত্র মার্গের প্রবর্তক স্ব স্ব গ্রন্থের সমর্থনার্থ ষে 
সকল মুখ্য কারণ বলেন, তাহাদের সাম্য ও বৈষম্য শীঘ্র নজরে পড়িবে বলিয়া, 
নিম্নলিখিত যুগল তালিকায় উক্ত কারণসকল পরম্পরের পাশাপাশি সংক্ষেপে 
প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থৃতিগ্রস্থে 'প্রতিপাদিত স্মার্ভ আশ্রমব্যবস্থা ও মূল ভাগবত- 
ধর্ের মুখ্য প্রভেদগুলি কি তাহাও উহা হইতে দৃষ্ট হইবে-_. 

ব্রহ্মবিদ্যা কিংবা আত্মজ্ঞান । 

লাভ হইলে পর ॥ 

| | 

কর্মস্ঙ্্যাস (সাংখ্য ) কম্মষোগ ( যোগ ) 
-*১। “মোক্ষ আত্মজ্ঞানের দ্বারাই ১। আত্মন্ডানের. স্বারাই মোক্ষ 

* লীভ হয়, কর্খের ঘার। নহে । জ্ঞান লাভ হয়, কন্মের ছ্বার৷ নহে। জ্ঞান: 
বিরহিত কিন্ত শ্রদ্ধার সহিত অন্ুঠিত “বিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্টিত 
যাঁগষজ্ঞাদি কর্মের দ্বার যে স্বর্গজুখ যাগবজ্ঞাদি কর্খের দ্বারা বে স্বর্গন্থখ 

লা হয় তাহ! অনিত্য। ” - লাভ হয় তাহ। অনিত্য। 



সম্গ্যাস ও কর্মযোগ ।' 

২। আঁস্মজ্ঞান পাঁইতে হইলে, 
ইন্ড্িগনিগ্রহের ঘার! বুদ্ধিকে স্থির, 

নিফাম, বিরক্ত ও সম কর। চই | 
7 ৩। তাই, ইন্ট্রিয়ের বিষয়পাশ 

হইতে মুক্ত (স্বতন্ত্র) হও। 

৪1 তৃষ্ণামূলক কর্ম ছুঃখময় ও 
বন্ধনন্বরূপ । 

. ৫। তাই, চিত্তশুদ্ধি হওয়া পর্য্যস্ত, 
কর্ম করিলেও শেষে ত্যাগ করিতে 
হইবে। 

৪ ৬। যজ্জার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম, বন্ধন 
না হওয়ায় গৃহস্থাশ্রমে উহা করিতে 
বাধা নাই। 

৭। দেহের ধর্ম দেহ ছাড়েনা 
বলিয়! সন্ন্যাস গ্রহণের পর উদরের জন্য 
ভিক্ষা কর!.অসঙ্গত নহে। 

৩৫এ 

২। আত্মজ্ঞান পাইতে হইলে, 
ইন্দরিক্সনিগ্রছের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির, 
নিফ্ষাম,বিরক্ত ও সম করা৷ আবশ্যক । 

৩। তাই, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ত্যাগ 

না করিয়া, তাহাতেই বৈরাগ্য অর্থাৎ 
নিষষামবুদ্ধিতে কর্ম কিয়, ইন্ত্রিয়- 
নিগ্রহরূপ কষ্টিপাথর প্রয়োগ কর। 
নিফামের অর্থ নিক্ষিয় নহে । 

৪। হুঃখ ও বন্ধন কেন হয় ইহার 
ঠিক বিচার" করিলে এরূপ দেখ৷ যাইবে 
যে, অচেতন কর্ম কাহাকেও বন্ধন 
করে না, কিংবা ছাড়ে না, তাহার. 
প্রতি কর্তীর মনে যে কামনা কিংবা, 
ফলাশ! হয় তাহাই বন্ধন ও. হঃথের 

| 
৫ | তাই চিত্তশুদ্ধি হইবার পরেও, 

ফলাশ! ছাড়িয়া সমস্ত কন্্ম ধৈর্য্য ও 

উৎসাহের সহিত কর। কর্ন ছাড়িৰ 
বলিলেও কন্দম কাহাকেও ছাড়ে ন)। 

সৃষ্টির অর্থই কর্খ, তাহার বিরাম 
নাই । 

৬। নিষফামবুদ্ধিতে কিংব! ব্রহ্গা- 
প্ণবিধির দ্বার! অনুষ্ঠিত সমস্ত বর্মই 
এক বৃহৎ ঘিজ্ঞ'। ইহার জন্য ম্বধর্ম-. 
বিহিত সমস্ত কম্ম নিফষামবুদ্ধিতে কেবল 
কর্তব্য বলিয়৷ সর্বদা করিতে হইবে। 

৭। উদরের জন্য ভিক্ষা করাও 
কন্ধ এবং তাহা “লজ্জাজনক । এই 
সব কম্ম্ম বাদ* করিতেই হয় তবে অন্য 
কর্ম নিষ্ফামবুদ্ধিতে কেননা করিবে? 
তাছাড়া, গৃহস্থাশ্রমী, ব্যতীত: ভিক্ষা 
আর ৫ক দিবে ?. 



৩৫) 

৮ জ্বানপ্রাপ্তির পর নিজের 
কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না এবং লোক- 
সংগ্রহ করিবারও আবশ্যকতা! নাই ॥ 

৯1 কিন্তু ব্যতিক্রমস্থলরূপে অধি- 
কারী কোন পুরুষের জ্ঞানলাভের 
পরেও নিজের ব্যবহারিক অধিকার 
জনকাদির ন্যার় আমরণ বজায় 'রাথিতে 
বাধ নাই । 

১০। কিন্তু যাহাই কর না কেন, 
কর্মমতাযাগরূপ . দন্্যাসই শ্রেষ্ঠ ॥। অন্য 
অন্য আশ্রমের কর্ম চিত্তশুদ্ধির সাধন- 

মীন্র কিংবা পূর্বায়োজন, জ্ঞান ,ও 
কর্মের মধ্যে তে। স্বভাবতই বিরোধ 
আছে। তাই পূর্বাশ্রমে যত শীদ্ 
পার! যার চিত্তগুদ্ধি সম্পাদন করির! 
শেষে কর্মতাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ 

করিবে। চিত্তশুদ্ধি জন্মতই কিংবা 
পুর্বববরসে হইয়া থাকিলে, গৃহস্থাশ্রমের 
বর্ধম করা 'াবশ্যক নহে ।. স্বরূপতঃ 

কর্ত্যাগ করাই প্রক্কত, সন্যাস্বাশ্রম। 

১১। কর্ধসক্যাস' গ্রহণের পরও 

গীতারহস্য. অথবা কর্ম্মফোগশাস্তর । 
৮। জ্ঞানলাভের পর, আপনার 

জন্য কিছু অর্জন করিবার না থাকি- 
লেও, কন্ম ছাড়ে না। এই জন্য যাহা 
কিছু শান্ত্রতঃ প্রাপ্ত হইবে, তাহা 
*আমার নহে এইরূপ নি্শমবুদ্ধিতে 
লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিয়া 
যাও। লোকসংগ্রহ কাহাকেও ছাড়ে 
না। উদাহরণ যথা__-ভগবানের চরিত্র 
দেখ। 

৯। গুণবিভাগরূপ চাতুরধ্য-ব্যবস্থা- 
নুসারে ছোট-বড় অধিকার সকলেই 
জন্মত প্রাপ্ত হইয়া থাকে । স্বধন্দা- 
নুসারে প্রাপ্ত এই অধিকার, লোক- 
গ্রহার্থ সকলকেই অনাসক্ত বুদ্ধিতে 

আমরণ অব্যতিক্রমে চালাইতে হইবে। 
কারণ, এই চক্র জগতের ধারণার্থ 
পরম্শ্বরই স্থষ্টি করিয়াছেন। 

,১০। সাংসারিক কর্ম শাস্ত্রোক্ত 
রীতিতে করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, সতা। 
কিন্তু চিত্তশুদ্ধিই কম্মের একমাত্র উপ- 
ষোগ নহে । জাগতিক কম্্ম চালাইবার ' 
জন্যও কর্ম আবশ্যক ।.. সেইরূপ. 
আবার, কাম্য কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে 

বিরোধ ধাকিলেও নিষাম বর 3. 

জ্ঞানের মধ্যে আদৌ বিরোধ নাই। 
তাই, চিত্তশুদ্ধির পরেও ফলাশ। ত্যাগ 
করিয়) চাতুর্বপ্যের সমস্ত কর্মী আমরণ 
নিষ্ষামবুদ্ধিতে জগতের সংগ্রহার্থ করিতে 
থাকে।। ইহাই প্রক্কত সন্গযাস। স্বরূপত্তঃ 
কর্ম ত্যাগ কর! কখনও উচিত নহে, 
'আর সাধ্যা়তগ্ নহে " 

১১। জ্ঞানপ্রান্তির পর, কলাশা 



সন্্যাদ ও কর্মযোগ । ৩৫৯ 

'শমদমাদি, ধর্দ পালন করিতে ত্যাগরপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া! শমদমাদি 
হইবে ধর্ম ব্যতীত আম্মৌপম্যৃষ্টিতে প্রাপ্ত 

সমস্ত ধর্ম পালন কর) এবং এই 
শমের দ্বার৷ অর্থাৎ শান্তবুদ্ধি হইতেই 
শান্ত্রতঃ-প্রাপ্ত সমস্ত কম্্ম লোক-সংগ্রহার্থ 
আমরণ করিয়। যাও। নিফাম কর্ম 
ছাড়িও না। 

১২। এই মার্গ অনার্দি ও শ্রুতি- ১২। এই ধর্ম অনার্দি ও শ্রুতি- 
স্থৃতি-প্রতিপাদিত । স্বৃতিপ্রতিপাদিত। 

১৩) শুক-বাজ্ঞবন্যাদি এই মার্গ ১৩। ব্যাস-বসিষ্ঠটজগীষব্যাদি এবং 
অনুসরণ করিয়াছেন। জনক-্রীকষ্চার্দি এই মার্গ অন্সরণ 

| কারয়াছেন। ্ 
| | 

| 
শেষে মোক্ষ। 

এই ছই মার্গ কিংব! নিষ্ঠা ব্রশ্বিযামূলক ) ছুয়েরই প্রতি মনের নিফাম অবস্থা 
ও শান্তি একই প্রকার হওর! প্রযুক্ত, ছুই মার্গের দ্বারাই শেষে একই মোক্ষ 
লাভ হইনন। থাকে (গী. ৫. £)। জ্ঞানপাভের পর কর্মত্যাগ এবং কাম্যকর্খ 

'ছাড়িয়। নিক্ধাম কর্ম নিত্য করিতে থাকা, এই ছুরের মধ্যে ইহাই মুখ্য তেব্। 
' কর্ম তাগ কর! ও কর্ম করা, উপরিউক্ত ছুই মার্গ জ্ঞানমুলক অর্থাৎ 
জ্ঞানলাভের পর জ্ঞাঁনীপুরুষ কর্তৃক-স্বীক্ৃত ও আচরিত হয়। কিন্ত কর্ম ত্যাগ 

করা ও'কর্শ করা এই দুই বিষ জ্ঞান ন৷ হইলেও হইতে পারে।. ছি 
অক্ঞানমূলক কর্মের এবং কর্মত্যাগেরও এখানে কিছু বিচার করা আবশাকা। 

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ত্যাগের যে তিন প্রকার ভেদ বল হইয়াছে ইহাই 
তাহার বীজ । জ্ঞান না হইলেও, কোন কোন লোক কেবল কাররেেশভচ 

“কণ্ম ত্যাগ করিয়া থাকে । ইহাকে গীতায় রাজসিক ত্যাগ দল। হইগাছে 

'(গৌ; ১৮, ৮)। মেইরূপ আবার, জ্ঞান না হইলেও "শুধু শ্রদ্ধার : সুক্িত 

'ক্ষতকস্তলি লৌক-যাগধজ্ঞাদি কর্ণ করিক্না থাকে । কিন্তু কশ্দু করিবার. এই 
মার্গ যোক্ষ পদ নহে, শুধু স্বর্মপ্রদ এইরূপ পীতায উক্ত হইয়াছে (গী, ৯, 
২০)1 যাগবজ্ঞাদি শ্রোতধর্্ম অধুনা" প্রচলিত ন! থাকায়, মীমাংসক দিগের এই 
'লদিছক্ কর্শনদার্মদন্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত এক্ষণে তেমন উপযোগী নহে, এইরূপ 
কাহারও কাহাও ধারণা । কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারখ, শ্োত বাগযক্ত 



৩৬০ গীতারহস্য অথব৷ কর্মযোগশাস্ত্র। 
ন 

লুপ্ত. হইলেও স্মার্ত যচ্ত অর্থাৎ চাতুর্র৭েের কর্ম অন্যাপি চলিতেছে ।, 'তাই, 
অগ্জানবণতঃ কিন্ধু শ্রন্কার পহিত্ত ষ্গধজ্তাদি'কাম্যকর্ম্ম যাহারা করে তাহাদের 
সন্বন্ধে গীতার যে সিদ্ধান্ত, তাহা জ্ঞান-বিরহিত কিন্ত শ্রদ্ধার সহিত চাতুরর্ণোর 
কর্শকর্তাদিগেরও সম্বন্ধে বর্তনান অবস্থার সম্পূর্ণপ্ূ্পে খাটে । জগতের ব্যবহারের 
প্রতি দৃষ্টি করিলে জান! যাইবে যে সমাজে এই প্রকার শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধ৷ রাখিয়া 
যাহারা নিয়মপুর্বক নিজ নিজ কর্ম্ম করে তাহার্দেরই বিশেষ আদর হইয়া 
থাকে, ' কিন্ক' তাহারা পরমেশ্বরের স্বরূপ পূর্ণবূপে অবগত নহে। তাই, গণিত- 
শাস্ত্রে, সম্পূর্ণ উপপত্তি না বুঝিয়া কেবল মুখের হিসাবের উপর যাহারা গণনা 

' করে তাহাদের ন্যাক্ধ এই শ্রদ্ধালু ও কর্মঠ লোকদিগের অবস্থা । সমঝ্ড কর্ম, 
শান্ত্রোক্ত বিধি অন্থসারে ও শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠান করা হেতু তাহা নিভূর্ণ (শুদ্ধ) 
হইন্সা পুণ্য প্রদ অর্থাৎ স্বর্গপ্রদ হয় হহাতে কোন সন্দেহ কি কিন্ত জ্ঞান 

, বাতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হওয়ায়, স্বর্গলাভ 
অপেক্ষা মহত্তর ফললাভ এই .কন্মঠ লোকদিগের সাধ্যায়ত নহে। এইজন্য 
তবর্গন্থখেরও অতীত অমৃতত্ব ধিনি অজ্জ্রন করিবেন--এবং ইহাই এক পরম 
পুরুষার্থ__তীহার উহাকে প্রথম সাধন বলিয়া এবং পরে সিগ্গাবস্থায় লোক- 
সংগ্রহার্থ অর্থাৎ আমরণ “সর্ধহ্বতে একই আত্মা” এই জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিতে নিফ্ষাম 
কর্ম করিবার মার্শকেই স্বীকার করিতে হইবে। জীবনের সমস্ত.মার্গ অপেক্ষা 
এই মার্গ উত্তম। গীতাকে অনুনরণ করিয়। উপরি-উক্ত তালিকায় এই মার্গকে 
কর্্মযোগ বল! হইরাহে ; এবং ইহাকেই কেহ কেহ কণ্মমার্গ কিংব! প্রবৃত্তিমার্গ্ 
বলেন। কিন্তু কর্মমার্গ ব৷ প্রবৃত্ভিমার্গ, এই ছুই শব্দের দ্বার। জ্ঞানবিরহিত 
কিন্ত শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম করিবার স্বর্গপ্রদ মার্গই সাধারণত বুঝায়__-এই এক 
দৌষ। তাই জ্ঞানবিরহিত কিন্ত শ্রদ্ধাধুক্ত কর্ম এবং জ্ঞানযুক্ত নিফাম কর্ম এই 
ছুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য ছুই ভিন্ন ভিন্ন শর্খ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। 
এবং এই কারণেই মন্ুস্থতিতে এবং ভাগবতেও প্রথম প্রকারের, অর্থাৎ 
জ্ঞানবিরহিত কর্ম্রকে “প্রবৃত্ত কর্ণ এবং দ্বিতীক প্রকারের অর্থাৎ জ্ঞানবুক্ত 
নিফাম কণ্মনকে “নিবৃত্ত কণ্্ নাম দেওরা হইসক্সাছে (মনু, ১২.৮৯) ভাগ, ৭. 
১৫. ৪৭) কিন্তু এই ছুই শব্দও আনার মতে বতটা হওর়৷ উচিত ততটা 
দিঃসন্দিপ্ধ নহে। কারণ, “কর্ম হইতে পরাবৃত্ত হওয়া”, “নিবৃতি' শবের সাধারণ 
অর্থ। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য "নিবৃত্ত শবের পরে “কম্ম” এই বিশেষণ 
যুক্ত হইয়াছে $ এবং এহক্প কতাগ্স, “নিবৃত্তঁ এই বিশেষণের অর্থ “কর্ম হইতে 
পরাবৃত্ত ন! হইয়। নিবৃত্ত কর্ম -নিষ্কান কণ্ম, এই অর্থ নিপন 'ইয়। কিন্তু 
যাহাই বলন| কেন, নিবৃত্ত এই শর্দ ষে পর্যন্ত উহাতে আছে সে পথ্যস্ত" 
কর্মত্যাগের কল্পন। মনে না আসিস্বা-ক্ষান্ত হয় না। এইজন্য জ্ঞানযুক্ত.নিকধার্থ 

“ক্ষন কারবার মার্মকে 'নিবৃত্তি কিংব। নিবৃত্ত কর্খ' ন! বলির . কর্মুষোগ+ সা 



”" সন্ন্যাস ও কন্মযোগ | 

দেওয়া আমার মতে উত্তম। কারণ, কর্খের পরে যৌগ শব যুক্ত থাকিলে 
খবভীবতই তাহার 'যোক্ষের অন্তরার ন! হইয়া! কর্ম করিবার কৌশল” এই অর্থ 
হয়) এবং অজ্ঞানযুক্ত কর্টের নিরাসও আপনা-আপনি হয়। তথাপি ইহা 
বিশ্বৃত হইবে না যে, গীতার কর্্মবোগ ভ্ঞানমূলক এবং ইহাকেই কর্মমার্থ 
কিংব৷ প্রবুত্তিমার্গ বল! কেহ যদি হই মনে করেন তাহাতে বাধ নাই। 

৩৬ 

কোন 

কোন স্থপে আমিও ভাষাবৈচিত্রার জন্য এই শব্ধ গীতার কর্্মবোগের বর্ণনার 
প্রয়োগ করিয়াছি । যাকৃ। কন করা কিংবা কম ত্যাগ করা, ইহাদের 
এ্রইরূপ জ্ঞানমূলক ও অজ্ঞানমূলপক বে তে? আছে, তন্মধ্যে প্রত্যেকের সন্ধে 
গীতাশাস্ত্রের অভিগ্রান্ম এইরূপ-_ 

জীবনের মার্গ 

১। কামোপভোগকেই পুরুধার্থ মনে করিয়া 
'হঙ্কারবশতঃ আস্তরী বুদ্ধিতে, দম্ভ কিংবা 
লোভবশে কেবল আগ্মন্থুথের জন্য কর্ম করা, 

€গী- ১৬. ১৬.)--আমুর কিংব। রাক্ষস মার্দ। 
৯1 সর্ধভূতে এক আত্মা এইবপ পরমেশ্বর- 
স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান ন! হইলেও বেদাজ্ঞাকে 
কিংবা! শাস্বাজ্ঞাকে অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধার 
সহিত ও নীতি অনুসারে নিজ নিজ কাম্য 
ফর্ম করা (গী. ২, ৪১৪৪ ও ৯-২০ )---% 

কেবল কর্ম, ত্রয়ী ধর্ম, কিংব। মীমাংসক মার্গ। 
১। শাস্ত্রোক্ত নিফাম কর্মের দ্বারা পরমেশখয়ের 

জ্ঞান হইলে, শেষে বৈরাগোর দ্বার সমস্ত কর্ম 

ছাড়িয়। কেবল জ্ঞানেই তুপ্ত হইয়৷ থাক! ( গী. 
৫, ২ )--কেবল জ্ঞান, সাংখ্য কিংবা স্মার্ত 
যার । 
১। প্রথমে চিত্রশুদ্ধির জন্য এবং তাহার দ্বার! 

পরমেশখরের জ্ঞান লাভ করিয়া! পবে কেবল 

লোকষংগ্রহাখ আমরণ ভগবানের সভায় নিষাম 
কর্ম করিতে থাক! €গী. ৪. ২)- অরান- 
কম্মসমুচ্চয়, কন্মযোগ্ন কিংবা ভাগবত 
আর্প। - 

৪৩ 

মধ্যম 

( মীমাংসক 
মতে উত্তম ) 

বর্গ 
(মীমাংসকমক্তে 

মোক্ষ ) 



চা র্ 

ক৬২ গাতারহ্স্য অথব। কর্মষোগশান্ত্র | 

লার-কণা,_মোক্ষপাভের অন্য কর্মের আবশ্যকত| না থাঁকিলেও উহার সঙ্গে 
সঙ্গেই অন্ত কারণে--এক তে! অপরিহার্য বপিয়া এবং তাছাড়া জগতের 
খ্ারপপোধষণার্থ আবশ্যক বপিরা-_নিষ্ষাম বুদ্ধিতে সর্বদাই সমস্ত কর্ম করিতে 
খাক1-_-ইহাই গীতাগস সর্বোত্তম বলিয়া নিদ্ধীরিত হইয়াছে । অথবা “কৃতবুদ্ধিযু 
কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ৮ (মনু, ১৯৭) এই মন্ুবচনাক্ুলারে কতৃত্ব ও 
ঝ্ধজ্ঞানের সংযোগহ সর্বাপেক্ষা! উত্তম, এবং শুধু কর্তৃত্ব কিংবা! শুধু ব্রঙ্গজ্ঞান 
হহাদের প্রততাকটীই একদেশদশী, এইরূপ গীতার শেষ সিদ্ধাস্ত। 

বাস্তবিক ৰলিতে গেলে, এই প্রকরণ এইখানেই শেষ হুইল । কিন্তু 
প্রীতার সিন্ধান্ত বে শ্রুতিস্থৃতি প্রতিপাদিত তাহাই দ্েখাইবার জন্য উপরে স্থানে 
স্থানে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইস্াছে তৎসম্বন্ধে ছুই একটি কথা বল আবশ্যক । 
কারগ, উপনিষদের সাশ্রনারিক ভাষ্য হইতে সমস্ত উপনিষদ সন্ন্যাসমূলক 
কিংবা নিবৃত্তিমূলক, অনেকের এইরূপ ধারণ৷ হইয়্াছে। উপনিধদে 'মক্যাসমার্গ 
আদৌ নাই সে কথ। আমি বলি না| বৃহদারণ্যক উপনিবদ্দে উক্ত হইন্াছে__- 
পরত্রন্ম ব্যতীত অন্ত কোন বস্ত সত্য নহে এইরূপ অনুভূতি হইলে পর “কোন্ 
€কোন জ্ঞানী পুরুষ পুত্রেষণা, বিভ্তৈষণ৷! এবং লোকৈষণার পরোয়া না করিয়। 
“সম্তানসন্ততিতে আমার কি প্রয়োজন  সংসারই আমার আম্মা” এইক্প 
বলিয্া। ভিক্ষা মাশিয়া আনন্দে ইতস্ততঃ ঘুরিয়। বেড়ায়” (বৃ. ৪৪. ২২) 
কিন্তু সমস্ত ব্রন্ষজ্ঞনীকে এই পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে এরূপ নিরম 
বৃহদারণ্যকে কোথাও প্রদত্ত হয় নাই। আধক কি, বাহাকে এই উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে সেই জনক বাজ ব্রহ্ধজ্ঞানের শিখরে পৌছিয়া অমুত হইয্না- 
ছিলেন এইরূপ তাহার বর্ণন। এই উপনিবদে কর! হইয়াছে। কিন্তু তিনি 
যাজ্ঞবক্ক্যের ন্যায় জগৎ ত্যাগ করিয়া সন্গযাস গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথা 

কোথাও বল। নাই । ইহ! হইতে ম্পইঈ দেখ! যায় যে, জনকের নিষ্াম কর্মার্ 
.এৰং যাক্জরক্ক্যের কর্মবদন্ন্যাসমার্গ এই ছুই মার্গ যম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের বিকলে 
সম্মতি আছে এবং বেদান্তস্থত্রকার৪ এই অন্ুমানই করিয়াছেন ( বেস, ৩, ৪, 
,১৫)। কঠোপনিষৎ ইহা অপেক্ষাও অগ্রসর হইস্াছেন। আমার মতে 
ক্ষঠোপনিষদদে যে |নফামকম্্রষোগই প্রতিপাপ্য হইয়াছে ইহা পুর্বে পঞ্চম 
প্রকরথে আমি দেখাইয়াছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮. ১৫১) এই অর্থই 
প্রতিপার্ধ, এবং শেৰে “গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া পরে পরিবারের মধ্যে 
থাকির! ধন্ধাচরণকা?রী, জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্গলোক প্রাপ্ত হয়, পুনর্বার ফিরিয়া 
আসে ন1”, এইরূপ স্পষ্ট উক্ত-হইপাছে। তৈত্তিরীকম ও শ্বেতাশ্বতর এই ছুই 
উপনিষদের এই অর্থেরই বাক্য উপরে প্রদত্ত হইয়াছে € তৈ. ১, ৯ ও ০, 

, ৬১৪) তাছাড়া, ইহাও ভাবিবার বিষয় যে, উপনিষদে ধাহারা অপরকে 
্রঙ্গজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অথবা তাহাদের ব্রদ্গজ্ঞানী 



. সন্যাস ও কর্মযোগণ ৩৬৬, 

শিষ্যদের মধ্যে স্ক্রবহ্েনর ন্যাক্ক দুই-এক জন বাক্তি ছাড় কাহাকেই লল্গাস 
গ্রহণ করিতে দেখ! যায় না। বরং তাহার গৃহস্থাশ্রণীই ছিলেন তাহাদের 
বর্ণন! হইতে ইহাই দেখিতে পাওয়া ধায় । তাই, সমস্ত উপনিষদই সন্যাসমূলকদ' 
নহে এইরূপ মানিতে হস্ক। কোন কোন উপনিষদ সন্র্যাস ও কন্মফোগের' 
বিকল্প এবং কাহারও কাহারও মধ্যে কেবল জ্ঞানকর্মনসমুচ্চম্নই প্রতিপার্দিত” 
হইয়াছে । কিন্ত উপনিষদের সান্প্রদাফ্িক ভাষ্যে এই ভেদ ন। দেখাইয়া, সমস্ক্ 
উপনিষদ কেবস একই মর্ধ_-বিশেষতঃ সন্াস__প্রতিপাদক এইব্রপ উক্ত হইয়া. 
থাকে। সারকথা, সাশ্প্রদাগ্নিক টাকাকারদিগের হাতে গীতা ও উপনিষদেরঞ 
একই অবস্থা হইয়াছে ; অর্থাৎ গীতার কতকগুলি শ্লোকের ন্যায় উপনিষদের:' 
কতকগুলি মন্ত্রেরও এই ভাষ্যকারের! টানাবুন! অর্থ করিয়াছেন। উদ্দাহরণ' 
যথা--ঈশাবাপ্য উপনিফৎ ধর না কেন। এই উপনিষৎ ছোট অর্থাৎ শুধু, 
অষ্টাদশ শ্লোকের হইলেও ইহার যোগ্যতা অন্য উপনিষদ অপেক্ষা অধিক কলিয়া। 
সকলে বুঝিরা থাকে । কারণ, এই উপনিষৎ শ্বপ্ং বাজসনের়ী সংহিতাতেই, 
কথিত হইক্লাছে, এবং অন্ান্ত, উপনিষদ আরণ্যক গ্রন্থে কথিত. হইয়াছে 1" 
সংহিতা অপেক্ষা ব্রাঙ্গণ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আরণ্যক গ্রন্থ উত্তরোন্তর কম। 
প্রামাণ্য, এ কথ! সর্বমান্য। এই সমুদয় ঈশাবাস্যোপনিষৎ অথ হইতে ইজি, 

*পর্ধ্যস্ত জ্ঞানকর্সমুচ্চয়াত্মক । ইহার প্রথম মন্ত্রে (শ্লেটকে ) “জগতে যাহা কিছু: 
আছে তাহা! ঈশাবাস্য অর্থাৎ পরশেশ্বরাধিষিত বলিয়া বুঝিবে* এইরূপ বলিয়াঃ 
দ্বিভীম্ম মন্ত্রে “যাবজ্জীবন শত বৎসকু নিষ্কাম কর্ম করিতে থাঁকিয়্াই বাচিবার 
বাসনা মনে পোষণ করিবে এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। বেদান্তস্ত্রে” 
কর্মযোগের বিচার করিবার সময়, এবং অন্যান্য গ্রস্থেও ঈশাবাস্যের এই বচনই; 
জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়, পক্ষের সমর্থক বলিয়। প্রন্বত্ব হইয়া থাকে । কিন্তু ঈশা-. 
রাস্যোপনিষৎ ইহাতেই পর্যাপ্ত হয় না। দ্বিতীয় মন্ত্রে উক্ত বিধানের সমথনার্থ, 
পরে “অবিদ্যা” (কর্ম) ও বিদ্যা (জ্ঞান ) ইহাদের বিচার আরম্ভ করিয়া» 
নবম মন্ত্রে “শুধু অবিদ্যা-( কর্ম্ম) সেবক পুরুষ অন্ধকারে প্রবেশ করে এবং শুঞু, 
বিদ্যা অর্থাৎ ব্রঙ্গজ্ঞানে নিমজ্জিত পুরুষ আরও অধিক অন্ধকারে পতিত হয় 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে। শুধু অবিদ্য! ( কর্ম ) এবং শুধু বিদ্যা (জ্ঞান ) ইহাদেরা 

'প্রীত্যেকের পৃথকভাবে এইবপ নুবনতা দেখাইয়, একাদশ মন্ত্রে নিক্সলিখিত্ত . 
, অনুসারে “বিদ্যা ও “অবিদ্যা+ এই দুরের সমুক্চয়ের আবশ্যকতা, এই উপনিষদ 
বর্ণিত হুইফ্মাছে-_. 

বিদ্যাং চাহবিদ্যাং চ য্তঘেদোভয়ং সহ? 

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীত্বণ বিদ্যয়াহমৃতমন্তে ॥ 
.প্বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম) উভয়কে পরম্পরের সহিত ফে ব্যক্তি 
জানে, সে অরিদ্যার ( কর্মের) দ্বার মৃত্যু অর্থাৎ নশ্বর মাক্লা্গত্তের প্র” 



৬৪ গীতারহুস্য অথবা কর্্মাযাগশান্্র। 

(ফউতধন্ধপে) পার হইয়া, বিদাক ' (বন্মভানের.) দ্বার! শর্ত লাত 
করে"। এই স্তরের ইহাই স্পষ্ট ওপরল অর্থ।: এবং এই অর্থই -বিদাক্র 
“মংভূতি' অর্ধাৎ জগতের আদ্দিকারপ এবং তাহা হইতে ভিন্ন: অবিদ্যাঞ্থ 
'কাসংভূতি' কিংবা '৫বিনাশ' এইরপ' অন্য নাম' দিয়া ইহার পরবর্তী ভিন 
মন্ত্রে পুরর্বার বর্ণিত হইয়াছে (ঈশ. ১৯-১৪)। ইহা হইতে প্রকাশ 

গাছ 'যে, সমস্ত জীশাবাস্োপানিষৎ বিদাা' ও অবিদ্যার এরকালীন :(.উভর়ং 
সহ ) সমুঞ্চর় . প্রতিপাদন করিয়াছে । ' উপরি-উল্ত মগ্ত্রে বিদ্যা ও খবিদ্বা 
এই. তই শবেরই ন্যাক্স মৃত্যু ও অমৃত শুই ছুই শব পরম্প্র-প্রতিযোগী) 
তন্মধা অথৃত শব্দে মবিনাশী বদ্ধ অর্ধ ম্পঃ, এবং তদিরুদ্ধ মৃত্যু শবে নশ্বর, 
সৃডুলোক অথবা এঁহিক সংসার এই অর্থ নিষ্পন্ন হস্থ। এই অর্থেই. এইং-ছুই 
শব খথ্েদের নাসদীয় সুতে:ও প্রদত্ত হইয়াছে (খা. ১০, ১২৯, ২)1 বিদ্যার 
শব্দের এই সরল অর্থ গ্রহণ করিস্তা ( অর্থাৎ বিদ্যা জ্ঞান, অবিদ্যা-. করা, 
অমৃত--ব্রক্ষম এবং মৃত্যুমৃত্যুোলোক এইরূপ বুঝিয়া ) ঈশাবাস্যের: উপ্রকি- 
গ্রাদত্ত একাদশ মন্ত্রের অর্থ করিলে, প্রথমে দেখিতে পাওয়া ষায় যে,..এই. মন্ত্র 
গ্রাথম . চরণে বিদ্যা ও অবিদ্যার এককালীন সমুচ্চয় বর্ণিত -হুইর্লাচ্ছে ১ - এ বিষয়ই 
ভু করিরার জন্য দ্বিতীয় চরণে এই দুয়ের মধ্যে প্রত্যেকের ফল কি তাঁহ। 
পৃথক করিয়া! কথিত হইন্নাছে। ঈশাবাসা-উপনিষদের এই ছুই ফল ই এরং 
€দই জন্যই জ্ঞান ও কর্ম এই দুয়েরই এককালীন সমুচ্চয় এই উপনিষদ 
গ্রুতিপাদিত হইয়াছে । মৃত্ালোকের প্রপঞ্চ ঠিক্ চালানে! কিংবা তাহা হইতে 
উত্তযক্পে পার হওয়াকেই গীতার “লাকসংগ্রহ* নাম প্রদত্ত হইয়াছে! 
€মাক্ষলাত মনুষ্যের কর্তব্য সত্য, কিন্ত তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার লোক- 
সংগ্রহও আবশ্যক । এই হেতু জ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রাহক কর্ম ত্যাগ করিবেক 
ৰা. এইক্প গীতার সিদ্ধান্ত? এবং এই সিদ্ধান্তই শব্দভেদে প্অবিদ্যয়! মৃতাং 
তীত্ব্। ' বিদায়াহমৃতমঙ্সতে” এই উপরি-উক্ত মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে । সারকথা-_. 
পীত।-উপনিষদূকে অবলম্বন করিয়া আছে শুধু নহে, ঈশাবাস্যোপনিষদে - স্পষ্টরূপে 
বর্ণিত অর্থই গীতায় সবিস্তর প্রতিপার্দিত হইয়াছে, এইরূপ ইহা হইতে উপলব্ধি 
হইবে। ঈীশাবাস্যোপনিষৎ য়ে বাজপনেয়ী সংহিতায় আছে-তাহাই বাজসন্য়ী 
সংহিতার শতপথ ব্রাহ্মণভাগ । এই শতপথব্রাহ্মণের আরণ্যকে বুহদারথ্যকোপ্নিষৎ 
প্রদত্ত হইয়াছে ;. তাহাতে শুধু বিদ্যায় অর্থাৎ ব্রক্মগ্ঞানে নিমগ্র.-পুরুষ আরও 
অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে” ঈশাবাস্যের এই নবম মন্ত্র অক্ষরশঃ "গৃহীত 
হুইক্সাছে (বৃ. ৪. ৪. ১০) এই বৃহন্নারপ্যকোপনিষদেই-কনকের কথা আছে? 

এবং সেই জনকের দৃষ্টান্ত কর্দমযোগসমর্মনার্থ ভগ্রবান 'কৃর্তৃক গীতা গৃহটত- 
হইয়াছে (গী,.৩, ২০ )। ইহ! হইতে---ঈশাবাসোর ১৪ ভগ্বদগীজর কর্ম যোগের 
ও অুস্ষফধ আমি উপরে দেখাইন্াছি ভাহাই অধিক দৃঢ় ও. নিঃসংশয়রপে ছিদ্ধ হয় 



'লল্্যাস ও. কন্মযোগা। উ্& 

- “কিন্ত সঙ্গস্ত উপনিনদেই 'মোক্ষপ্রাপ্তিত্র. একই 'মার্গ প্রতিপাদ্য 'হুই্সাচ্ছে: 
পরব তাহাই বৈরাগোর কিংঝ। সন্গাসেরই মার্গ,-উপনিষদে ছুই ছুই মার্গ 
প্রতিপানত.হইতে পারে না, এইরূপ ধাহাদিগের লাশ্প্রদার়িক সিঙ্গাস্ত, ' তাহ! 
দিগ্রকে - ঈশাবাস্যোপনিবদের স্প্রশটার্থক : সন্ত্রগুলিকে ও টানিয়াবুনিয় ফোন 
প্রকারে পৃথক অর্ধ লাগাইয়! দিতে "হয়, নচে্ এই সকল মন্ত্র তাহাদের 
সম্প্রদায়ের প্রতিকৃলে যায় ; এবং সেরূপ ছুওয়! তাহাদের ইষ্ট লহে। এই জন্য 
ধ্ফাদশ অন্ত্রের ব্যাধ্য। করিবার সময় শাঙ্করভাষ্যে “বিদ্যা এই শবের অর্থ “জান” 
শ্রইন্প.না-করিয়া' উপাসনা কর! হইয়াছে । বিদাা শবের অর্থ 'ষে উপাসদ! 
হলনা, এমন নছে শাগ্ল্যবিগ্ঠা প্রভৃতি স্থানে তাহকর ' উপাসনা "অর্থই 
দিত্ক্ষিত হুইয়াছে; কিন্ত তাছ৷ শুখ্য অর্থ নহে। শ্রীশঙ্করাচার্যের মনে শ্কখা 
যে উদয় হয় 'নাই তাহাও নহে; অধিক-কি, উদয্ন না হওয়া অসম্ভব ছিলণ 
“বিদায়” বিন্দতেইমৃতং” (কেন, ২. ১২), 'কিংবা প্প্রাণস্যাধ্যাত্মং' বিজ্ঞাযা- 
স্ৃতমন্ত্রতে” (প্রঙ্ন- ভে ১২১, এইরূপ বচন' অস্ঠান্ত উপনিষদে আছেন 
মৈক্রাপনিষদের ' সপ্তম প্রপাঠকে প্বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ৮ ইত্যাদি উপরিপ্রদত্ত 
ঈশাবাপ্যের একাদশ মন্ত্রই অক্ষরশঃ গৃহীত হইস্াছে) তাহারই সংলগ্ন তাহার পূর্ব 
কঠ. ২.৪ ও পরে কঠ' ২. ৫__এই: মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে । অর্থাৎ এই. তিন 

'মন্ত্রই এক স্থানে পর-পর “প্রদত্ত হইস্সাছে; মধ্যের মন্ত্রট ঈশাবাস্যের সর 
ভিনটীতেই “বিদ্যা শব্দ 'আছেণ তাই কঠোপনিষদে বিদ্যা শকের যে অর্থ; 
সেই € জ্ঞান) অর্থই -ঈশাবাস্যে গ্রহ করিতে হইবে___মৈক্রাপনিষদের ইহা 
অভিপ্রায়, স্পষ্ট দেখ! যায় । কিন্তু ঈশাবাস্যের শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে. 
বিদ্যা _ আত্মঞ্ঞান ও অমৃত - মোক্ষ এই অর্থই যদি ঈশাবাস্যের একাদশ মন্ত্রে গ্রহন 
করা যায় তবে জ্ঞান (বিদ্যা ) ও কর্ম (অবিষ্া ) ইহাদের সমুচ্চয় এই 'উপনিষঞ্গে 
বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ বলিতে হয় ; কিন্তু যখন এই সমুচ্চয় হ্তায়সিদ্ধ নহে, তখন 
বিদ্যা দেবতার উপাসন। এবং অমৃত - দেবলোক এই গৌণ অর্থই এই স্থাঞ্ 
গ্রহণ করিতে হইবে*। সার-কথা, ইহা সুম্পষ্ট যে প্জ্ঞান হইলে পর, - সন্াপ 
জইবে, কর্ম করিবে না) কারণ, জ্ঞান ও কর্মের, সমুচ্চয় কোথাও ভাট 
নছে”--শীঙ্করসম্প্রদায়ের এই মুখা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ঈশাবান্তের মন্ত্র যাহ 
না হয় তাহার জন্য বিষ্তা শব্দের গৌপার্থ স্বীকার করিয়া সমস্ত " প্রুতি বটনৈর 
নিজ সম্প্রদায়ানুরূপ-সমস্বয় করিবার জন্য শান্করভাষ্যে ঈশাবান্তের একাদশ মন্ত্রের 
উপরিলিখিতান্থুসারে অর্থ কর হইয়াছে সাশ্প্রদানিক দৃবিতে দেখিলে, এই 
অর্থ গুরুত্ব্ধীজক না হইলেও আবশ্তক বটে:। কিন্ত"সমস্ত.. উপনিষদ এফ 
অর্থই প্রতিপাদদিত "হওয়া উচিত, ছই মার্স শ্রুতিপ্রতিপাদিত স্ইন্ডে . পা 
নী,_-এই মূলসিদ্ধান্তই ধীঞ্জাদের মান্ নহে, তাহাদের পক্ষে-উক্ত মন্ত্রেধিষ্তা 
অমৃত শবন্য়ের অর্থ উপ্টাইবার কোনই কারপই থাক 1 পরারছ্ছা 



৩৬৬ গীতারহস্য অথবা! কর্মযোগশাস্ত্র | 

“একমেবাদ্ধিতীয়ং এই তত্ব মানিলেও তীহার জ্ঞান হইবার উপায় একাধিফ.. 
হইবে না. এইবূপ সিন্ধ হয় ন।। একই ছাদের উপর যাইবার ছুই সিঁড়ি 
কিংবা একই সহরে যাইবার ছুই রাস্তা যেরূপ থাকিতে পারে, সেইরূপ 
মোক্ষলাভের উপায় কিংব! নিষ্ঠার কথ।; এবং এই অভিপ্রীয়েই “লোকেহ- 
ন্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা* এইব্ূপ ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়্াছে। নিষ্ঠা ছুই 
প্রকার হওয়া সম্ভব কহিলে পর কোন কোন উপনিষদে শুধু' জ্ঞাননিষ্ঠার,' 
আবার কতকগুলি উপনিষদে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়নিষ্ঠার বর্ণন আস' কিছুমাত্র 
অসম্ভব নহে। অর্থাৎ জ্ঞাননিঠার বিরোধ আসে বলিয়! ঈশাবাস্যোপনিষদের, 
শবে সরল, সহজ ও স্পই অর্থ ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ থাকে না । শ্রীমৎ 
শঙ্করাচার্যোর দৃষ্টি সরল অর্থাপেক্ষা সন্প্যাসনিষ্ামুলক সমন্বয়ের দিকে বিশেষভাকে, 
ছিল, ইহা বলিবার আরও এক কারণ আছে। তৈত্তিরীয়-উপনিষদের শাঙহ্কর- 
ভাষো ( তৈ. ২* ১১) “অবিদায়! মৃত্যুং তীর্ব্1 বিদাক্ষাহমৃত্রমশ্সতে” ঈশাবাস্যের 
এইটুকু মংশই প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাঁহারই সহিত "তপস! কল্সযং হস্তি 
বিদ্যন্নাহমৃতমন্ত্রতেশ এই মন্ুবচনও (মন্তু, ১২. ১৪) দেওয়া হইয়াছে ) এবং 
এই ছুই বনে পবিদ্যা* শব্দের একই মুখ্যার্থ (অর্থাৎ ব্রহ্গজ্ঞান ) আচার্য্য 
ক্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু আচার্য এইস্থানে এইরূপ বলেন যে “ভীত্ব্$_ তরিয়া। 
যাওয়া" এই পদ হইতে প্রথমে মুত্ালোর পারু হইবার ক্রিয়৷ সম্পূর্ণ হইলে: 
তাহার পরে (একই সময়ে নহে বিদ্যার খার। অমৃতত্ব লাঁত করিবার ক্রিক 
সংঘটিত হয়। কিন্ত এই অর্থ পুর্ববান্ধের “উভয়ুং সহ” শব্দগুলির বিরুদ্ধ, 
কয়, ই বল! বান্ুলা ; এবং প্রান এই কারণেই ঈশাবাস্যের শাঙ্করভাষো এই 
অর্থ পরিত্যক্তও হইয়। থাকিবে । যাহাই হউক, ঈশাবাস্যের একাদশ মগ্ত্রের 
শাঙ্করভাষ্যে পৃথক্ ব্যাখ্যা করিবার কারণ কি, তাহা ইহ! হইতে ব্যক্ত হয়। 
এই কারণ সাম্প্রদায়িক ; এবং ভাষাকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকে বাহার! স্বীকার 
না করেন তাহাদের নিকট প্রস্তত ভাষ্যের এই ব্যাথা মান্য হইবে মা। 
ঞ্নৎশস্করাচার্যোর ন্যাক অলৌকিক-জ্ঞানীপুরুষ-প্রতিপাদিত অর্থ ছাড়িয়া 
দিবার প্রপঙ্গ যতই পরিহার কর৷ বায় ততই ভাল, -এ কথা আমিও স্বীকার 
করি। কিন্তু সাম্প্রদাপ্িক দৃষ্টি ছাড়িলে, এই প্রীসঙ্গ তো! আসিবেই ; এবং এই 
জন্যই আমার পূর্বেও জীশাবাস্য মন্ত্রের অর্থ শাঙ্কর ভাষ্য হইতে ভিন্ন প্রকারে' 
(আমি যেক্প বলিতেছি দেইরপই ) অন্য ভাষ্যকারেরাও প্রস্কোগ করিয়াছেন । 
উদ্নাহরণ যথা,_বাজসনেয়ী সংহিতার সুতরাং ঈশাবাস্যোপনিষদের উপরঞ্ 
উবটাচার্য্যের যে ভাষ্; আছে তাহাতে .“বিদ্যাং চাবিদ্যাং ৮* 'এই মগ্দ্রের বাধ্য” 
করিবার সমন: “বিদ্যা _ আত্মজ্ঞান ও অবিদ্যা কর্ম এই হুর সমন্বয়ের ঘ্বারাছি' 
অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়” এইক্প অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে । অনস্তাচার্য্য এই 
উপন্যিদের নিজ ভাষ্যে এই জ্ঞানকর্মসমুচ্চপ্লাত্মক অর্থই স্বীকার করিয়া, শেক্ে 
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শ্পষ্ট লিথিয়াছেন যে,* “এই মন্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে 
স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে” (গী. ৫. ৫) এই গীতাবচনের অর্থ একই; 
এবং গীতার এই শ্লোকের “সাংখ্য” ও “ধোগ” শব্দ অন্থক্রমে জ্ঞান ও 
“কর্মের” বাঁচকশ।* সেইরূপ আবার, যাজ্ঞবক্ধাম্তির উপর (যা, ৩. ৫৭ ও ২০৫) 
আপন টীকাঁয় অপরার্কদেবও ঈশাবাষ্যের একাদশ মন্ত্র দিয়া অনস্তাচার্যেরই ন্যা 
তাহার জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়াক্সক অর্থ করিয়াছেন । ইহা হইতে পাঠকের ভপলব্ধি 
হইবে বে, আমি আজ নৃতন কিক! ঈশাবাস্যোপনিষদের মন্ত্রের শাঙ্করভাব্য 
হইতে ভিন্ন অর্থ করি নাই। 

স্বয়ং ঈশাবাস্যোপনিষদ্ধের মন্ত্র সম্বন্ধে এই বিচার হইল। এক্ষণে শঙ্করভাষ্যে 
“তপসা কল্মষং হস্তি বিদ্যপ্লাহমৃতমশ্,তে* এই যে মন্ুবচন প্রদত্ত হহয়াছে তাহার, 
একটু বিচার করিব । মনুম্থতির দ্বাদশ অধ্যায়ে এই শ্লোক ১*৪ সংখ্যার, এবং 
মন্থু ১২. ৮৬ হইতে উপলব্ধি হইবে ষে, এ প্রকরণ বৈদিক কর্মযোগের। 
কম্মযোগের এই বিচার-আলোচনায়-- 

তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্। 
তিপসা কলবং হস্তি বিদ্যয়াহমৃতমন্্রতে ॥ 

প্রথম চরণে প্তপ ও (5) বিদ্যা ( অর্থাৎ ছুই-ই ) ব্রাঞ্মণের উত্তম মোক্ষ প্রদ” 
এইরূপ বলিয়া আবার প্রতে]কেক্ উপযোগ দেখাইবার অন্য “তপসার দ্বার! 
দোষ নষ্ট হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয়” এইরূপ দ্বিতীয় চরণে উক্ত 
হুইয়াছে। ইহ। হহতে স্পট দেখ। যাক্স যে, এই স্থানে জ্ঞান কর্মসমুচ্চয়ই মন্ধর অভি- 
প্রেত, এবং ঈশাবাপ্যের একাদশ মন্ত্রের অর্থই মনু এই শ্লেকে ধর্ণন করিগাছেন। 
হারীতস্থতিত্র বচন হইতেও এই অর্থই অধিক দৃঢ় হয়। এই হারীতস্থৃতি 
স্বতন্ত্র তে! উপলব্ধি হয়ই এবং তাছাড়া নৃসিংহপুরাণেও (নৃ. পুং অ. ৫৭. ৬১) 
প্রদত্ত হইদ্লাছে। এই নৃপিংহপুরাণে (৬১. ৯-১১) এবং হারীতম্থতিতে (৭ 

৯-১৯ ) জ্ঞানকম্মসমুচ্চন্ন স্ধন্ধে এই এক শ্লোক আছে-- 

যথাশ্বা রথহীনাশ্চ রথাশ্চাশ্বৈরবিনা যথ। | 
এবং তপশ্চ বিদ্যা! চ উভাবাঁপ তপস্থিনঃ ॥ 

্ শর 
* ঈশীবাস্যোপনিষদের এই সব ভাষ্য পুপার আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত ঈশাবাস্যোপনিরদের 

সংস্করণে প্রদত্ত হইয়াছে ; যাজ্ঞবন্যম্থৃতির অপরার্কের টীকাও আনন্দাশ্রমেই আলাদ। ছাপা! 
হইয়াছে । গ্রে মোক্ষমূর উপনিষদের যে ভাষাত্তর করিয়াছেন গতাহাতে ঈশাখধাস্যের ভাবাস্তর 
শাহ্কর্ভাব)কে অবলম্বন করিয়! কর! হয় নাই! ইহার কারণ তিনি আপন ভাবাস্তরের শেষে 
দিয়াছেন (32০16৭ 93০9091:9 0 0109 70580967193 ৬০]. 1. 007১. 314-990 ) 
অনস্তাচাধ্ের ভাষ্য মোক্ষমূলর সাহেবের জানা ছিল না; এবং শীক্করভাষ্যে পৃথক অর্থ 
কৈন কর! হইব্াঞ্ে তাহার মর্খবও মোক্ষমূলর সাহেবের উপলদ্ধি হইয়াছিল বল্ি। মদে হানা 



৩৬৮ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্র ৷ 

যথারং মধুসংঘুক্তং মধু চাক্সেন সংযুতম্ 1 
এবং তপশ্চ বিদ্য। চ সংযুক্তং ভেষজং মহৎ ॥ 
দ্বাভ্যামেৰ হি পক্ষাভ্যাং যথ! বৈ পক্ষিণাং গতিঃ ৷ 
তথৈব জ্ঞান্কম্মীভাাং প্রাপ্যতে ব্রঙ্গ শাখতম্ ॥ 

“যেরূপ বধ বাতীত অশ্ব ও অশ্ব ব্যতীত রথ (চলে না) তপস্বীর তপস্যা ও 
বিদ্যারও সেই অবস্থা । যেরূপ অন্ন মধুসংযুক্ত এবং মধু অন্নসংযুক্ত, সেইক্ধপ 
তপল্য ও বিদ্যা সংযুক্ত হইলে এক মহা ওষধ প্রস্তত হয়। যেক্ধপ 
গতি ছুই পক্ষ-যোগেই হইয়া থাকে সেইন্দপই জ্ঞান ও কর্ম (এই হয়ের) 
দ্বারা শাশ্বত ব্রহ্ম লাঁভ হয়”। হারীতস্থতির এই বচন বুদ্ধাত্রেকসস্বৃতির ছিতীয় 
অধ্যায়েও পাওয়া যাক । এই সকল বচন হইতে, এবং বিশেষতঃ তৎ্প্রদত্ত 

দৃষ্টাত্ত হইতে মনুস্বতির বচনের কি অর্থ করা উচিত, তাহা ম্প প্রকাশ 
পান্স । তপ শবের মধ্যেই মন্ধু চাতুর্বর্ের কম্মের সমাবেশ করিল্লাছেন ইহা! 
পৃর্ব্বেই বল। হইক্কাছে (মন্থ ১১. ২৩৬); এবং এক্ষণে উপলব্ধি হইবে যে 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে “তপ ও স্বাধ্যাক় প্রবচন” ইত্যাদি যে সকল আচরণ 
করিতে বল। হইয়াছে (তৈ. ১.৯) তাহাও জ্ঞানকর্মমসমুচ্চয় পক্ষ স্বীকার 
রলুরিয়াই বল। হইয়াছে । সমগ্র যোগবাসিগ্ গ্রন্থের তাৎপর্য)ই এই । কারণ, 
এই গ্রন্থের মারে নুতাক্ষ জিপ্তাস। কাররাছেন বে, শুধু জ্ঞানের দ্বারা, কেবল 
কর্মের দ্বার। কিংব৷ ছয়ের সমুচ্চয়ের দ্বারা মেক্ষিলাভ হন» তাহা! আমাকে বলো $. 
এবং তাহার উত্তর দিবার সমর, হারাতস্থৃতির পক্ষীদৃষ্টাপ্ত গ্রহণ করিয়া! “আকাশে 
পক্ষীদ্দের গতি ঘেব্ুপ ছুই পক্ষযোগেই হহয়া থাকে সেহরূপ জ্ঞান ও কম্ম এই 
ছুয়ের দ্বাপাই মোক্ষণাভ হয়, কেবল একটির দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ হ্য় না” 
এইরূপ বলিয়া, পরে সেই অর্থেই সবিস্তর সপ্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত 
যোগবাসিষ্ট গ্রন্থ উক্ত হইয়াছে (যো, ১.১. ৬৯)। সেইরূপ মুখ্য কথার 
মধ্যে বপিষ্ঠ রামকে “জীবনুক্তের স্তায় বুদ্ধকে শুদ্ধ রাখিয়া! তুমি সমস্ত কর্ম 
কর” (যে, ৫, ১৮. ১৭-২৬ )কিংব। “কর্ন ত্যাগ করা আমরণ যুক্তিসন্ধ না 
হওয়ার ( যো. ৬, উ. ২, ৪২), স্বধশ্মান্থসারে নির্দিতউ রাজ্যপালনের কাজ 
কর” (যে, ৫, ৫, ৫৪ ও ৬. (উ. ২১৩. ৫০), এহক্প স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ 
উপদেশ করিয়াছেন । এই গ্রন্থের উপসংহার এবং পরে রামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত 
কার্ধ।ও এই উপদ্দেণেরই নন্রূপ। কিন্তু যোগবানগ্রে র টীকাকার সঙ্গযাসমার্গীয় 
ছিলেন, তাই, পক্ষার ছুই পক্ষের উপম! স্পষ্ট হইলেও», তিনি জ্ঞান ও কণা এই. 
ছুই বুগ্রপৎ অর্থাৎ একই কালে বিহিত নহে, এইক্লূপ নিজে অভিপ্রেত মত. 
লাগাহয়! দিয়াহেন। কিন্ত এই অর্থযে টানাবুন।, ক্রি ও সাম্প্রদায়িক, তাহ! 
টীক। ছাড়ির। দিয় মৃলগ্রন্থ পাঠ কক্সিলেই যে-কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি 
হুছুথে। বোগবাসিপ্েরই ন্যায় মাত্রাজ প্রাঞ্ডে গুরুজ্ঞ।নব[সিউ-তত্বপারাগণ নামক. 



সন্ন্যাম ও কর্মাযোগ ।' ৩৬ 

এক গ্রন্থ গ্রসিদ্ধ আছে। * তাহার জ্ঞানকাণ্ড, উপাঁসনাকাণ্ড ও. কর্মকা, এই 
তিন ভাগ আছে। এই গ্রস্থকে যতটা! পুব্রাতন বল! হয় তত পুরাতন মনে 
করি না, ইহা আমি পূর্বে বণিক়াছি। কিন্তু প্রাচীন না হইলেও জ্ঞান কর্ম 
সমুন্চর পক্ষই তাহাতে প্রতিপাদ্য হওযায়, এই স্থানে তাহার উল্লেখ কর! 
আবশ্যক। ইহাতে অদ্বৈত বেদাস্ত আছে; এবং নিফাম কন্মের উপরই ইহা 
বিশেষ ঝৌক দেওমায় ইহার সন্প্রদায় শ্রীশঙ্করাচার্যের সম্প্রদায় হইতে যে ভিন 
ও শ্বতন্ত্র, ইহা বলিতে বাধা নাই। মাদ্রাজ অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের নাম 
'অস্কৃতবাদ্বৈত” ; এবং বস্তত দেখিতে গেলে, ইহা গীতার কর্মযোগেরই এক 
নকল মাত্র, এহরূপ উপলব্ধি হহবে। কিন্তু কেবল ভগবদ্গীতারই ভিত্তিতে 
এই সম্প্রদার সিদ্ধ না করিয়া, ইহাতে বল! হইয়াছে যে, সমস্ত ১০৮ উপনিষদ 
হইতে এ অর্থই সিদ্ধ হযস। এইরূপ রামগীতা ও হুর্য্যগীত। এই হুই নূতন 
গীতাও ইহাতে প্রদত্ত হহাছে। অদ্বৈত মত স্বীকার করা অর্থে কন্সন্গযাস- 
পক্ষকেই স্বীকার কর এইরূপ যে কাহারও কাহারও ধারণা, তাহা! এই প্রস্থ 
হইতে দূর হইবে । উপব্রিপ্রদত্ত প্রমাণে এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যে নিষ্ষাম 
কর্ধোগ, সংহিতা? ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, ধর্মস্থত্র, মন্ুঘাজ্ঞবন্্য-স্থতি, মহাভারত, 
ভগবদ্দগীতা, যোগবাসিষ্ঠ ও পরিশেষে তবসারায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রতিপািত্ত 

 হুহস্বাছে, তাহাকে শ্রতিস্থৃতি-প্রতিপাদিত না মানিয়! কেবল সন্ন্যাসমার্ঁকেই 
কঁতিম্থৃতি প্রতিপাদদিত বল! সর্বথ। ভিত্তিহীন । 

এই মৃত্যুলোকের ব্যবহার চালাইবার জন্য কিংবা লোকসংগ্রহার্থ যথাধিকার 
নিষ্ষাম কর্ম, এবং মোক্ষলাভার্থ জ্ঞান, এই ছয়ের এককালীন সমুচ্চয়ই, অথব! 
মহারাষ্ট্র কবি শিবদিন-কেসরীর বর্ণনা অন্ুসারে-_ 

| প্রপঞ্চ সাধুনি পরমার্থাচ৷ লাহে জ্যানে' কেল।। 
€ততো নর ভলা ভল! রে ভলা ভল॥ 

পর্ঘনি প্রপঞ্চ সাধন করিরা.( সংসারের সমস্ত কর্তব্য ষথোচিত পালন করিয়া) 
পরমার্থ লাভ করিয়াছেন তিনিই ভালো, ভালো, ভালো! ভালো”-_-এই অর্থই 
গীতার প্রতিপাদদিত হহয়াছে। কর্মযোগের এই মার্গ প্রাচীনকাল হইতে 
প্রচার হুইয়া আসিতেছে ॥; জনক প্রভৃতি ইহাই আচরণ করান এবং স্থুয্ং 
ভগবানের দ্বার উহার প্রনার ও পুনরুজ্জীবন হওয়। প্রযুক্ত, ইহাকেই ভাগবতধব্্ব 
বলা হয়। ' এই সকল বিষয় ভালরূপে সিদ্ধ হইল। এই মার্গের জ্ঞানীপুরুয় 
পরমার্থযুক্ত স্বকীয় প্রুপঞ্চ-_জাগতিক ব্যবহার-_ফিন্ুপভাবে চালান, লোক- 
লংগ্রহ্দৃক্টিতে. ইহা দেখাও আবশ/কণ। কিন্ত উপস্থিত- প্রকরণ অত্যন্ত দীর্ঘ 
রওয়। প্রযুক্ত পরবর্তী প্রকরণে তাহার স্পস্টাকরণ করিব। 

ইতি একাদশ প্রকরণ সমাপ্ত। 

৪৭ 



ঘাদশ প্রকরণ । 

সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । 

সর্বেষাং যঃ স্ুঙ্গন্নিতাং সর্বেষাং চ হিতে বতঃ | 
কণ্মণ! মনস। বাঁচা স ধন্মং ঘেদ জাজলে ॥ * | 

মহাভারত, শাস্তি । ২৬১, ৯. 
যে মার্গের এই মত বে, ব্রক্গজ্ঞান হইলে বুদ্ধি যখন অত্যন্ত সম ও নি্ষাম 

হয় ভখন মন্ুষ্যের কোন কর্তব্ই অবশিই্ থাকে ন। % এবং মেই জন্য এই 
ক্ষণভস্ুর সংসারের ছুঃখময় ,৪ সুক্ষ ব্যবহার, বিরক্ত বুদ্ধিতে জ্ঞানীপুরুষের সমস্ত 
ছাড়ির। দ্বেওয়। কর্ণ, পেই মতাবলত্বা পণ্তিতেরা কম্মযোগ কিংব। গৃহস্থাশ্রমের 
'আচরণও বিচার করিবার যোগ্য এক শান আছে এ কথ। কখন মনেই করিতে 
পারেন না। সন্নাস গ্রহণ করিলে প্রথমে চিন্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানলাভ হওয়া 
চাই, তাই কাহার! স্বীকার করেন যে, যে ধর্দের বার চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ হয় 
অর্থাৎ সাত্বিকতা আসে, সেই ধন্দ্দ অন্ুসারেই সংসারের কাধ্য করাই উচিত । 
সেই কারণে তীহারা মনে করেন যে, সংসারেই নিত্য অবস্থিতি করা৷ বাতুলত!, 
প্রত্যেক মন্ুষোর ঘত শীত্ব সম্ভব সন্নযাসগ্রহণই এই জগতে পরম কর্তব্য। 
এইরূপ মানিলে কর্ম্যাগের স্বত্ব মহৰ কিছুই খাকে না) এবং সেই জন্য, 
লন্নযালমার্গীয় পণ্ডিত সাংসারিক কর্তব্যবিষয়ে সামান্য প্রাসঙ্গিক বিচার করিক্সা 
মনু প্রভৃতি শাস্বকারদিগের বর্ণিত চারি আশ্রম্পপ সোপানে উচিতে উঠিতে 
সন্ন্যাস-আশ্বনরূপ শেষ ধাপে শীন্র,পৌছানো৷ অপেক্ষা গাহ্স্থ্য ধন্মের কন্দা কন 
বিবেচনা আর বেশী কিছু করেন না। সেই জন্য কলিষুগে সন্গাসমার্গের 
প্রবর্তক শ্রীপক্করাচার্ধ্য স্বীয় গীতাভাব্যে, গীতার কম্ম-মূলক বচনগুলি উপেক্ষা 
করিয়া অথব! উহ। কেবল প্রশংসামূলক ( অর্মবাদমুক্ধক ) এইব্প কল্পনা করিয়া, 
শেষে কর্মসন্াসধন্মই সমস্ত গীতার প্রতিপাদ্য এইবূপ গীতার ফলিতার্থ বাহির 
করিয়াছেন। অন্যানা ঈকাকারগণ স্বস্ব সম্প্রদায় অনুসারে গীতার এই ধে 

ঘ্ুহস্য বিবৃত করিয়াছেন যে, ভগবান রূণভূমির উপর অজ্জুনকে নিবৃত্তিমূলক 
লিছক্ ভক্তি বা পাঁতঞ্জল 'ঘাগ অথব1। মোক্ষমার্থেরহই উপদেশ করিয়াছেন 
ভাহার কারণও এই । সন্্যাসমার্গের অধ্যাত্মজ্ঞান যে নির্দোষ এবং তন্থারা 
প্রাপ্ত সাম্যবুদ্ধি কিংবা নিষ্কীম অবস্থাও যে গীতার গ্রাহ্য ও সন্মত্ব তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। তথাপি মোক্ষলাঁজ্ের জন্য শেষে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিতে 
হইবে, সন্র্যাসনার্গের এই কন্মসম্বন্ধীয় মত গীতার গ্রাহ্য নহে । ব্রক্ষজ্ঞানের দ্বারা 

* “কর্মে, মনে ও বাক্যে সকলের হিতসাধনে বিনি রত এবং সকলের বিনি ন্ত্ি 
হুহৎ--হে জাজলে, তিনিই ধন্মকে জানেন।”. | 



সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । গুণ১ 

প্রাপ্ত বৈরাগা ও সমতার দ্বারাই জ্ঞানলাভের পরেও জ্ঞানীপুরুষের সমস্ত বাবহার 
করিতে হইবে, গীতার এই বিশেষ সিদ্ধান্ত পুর্ক্ব প্রকরণে আমি সবিস্তর দেখাই- 
য্াছি। জগতের জ্ঞানযুক্ত কন্্মরকে বহিষ্ধত করিয়৷ দ্রিলে জগৎ অন্ধকারাচ্ছ্ 
হইয়া জগতের নাশ হয়) এবং এই প্রকারে জগতের নাশ না হইয়া! স্চারূ- 
রূপে চলিবে, ইহাই ঘখন ভগবানের ইচ্ছা, তখন জ্ঞানীপুরুষকেও সমজ্ঞ প্রাপঞ্চিক 
কর্ম নিফ।মবুব্ধিতে করিয়। সাধারণ মনুষ্যদিগকে সদ্বর্তনের, প্রত্যক্ষ শিক্ষা! 
দিতে হইবে । এই মার্ঁকে অধিক শ্রেয়ক্কর ও গ্রাহ্য বলিলে এই প্রকার 
জ্ঞানীপুরুষ জাগতিক কর্ম কিরূপে করিয়া থাকেন তাহা দেখা আবশ্যক হয় ॥ 
কারণ, এই প্রকার জ্ঞানীপুরুষের আচরণই লোকের আদর্শ হয়; তাহার 
আচরণ প্রণালী পরীক্ষা করিলে ধন্ীধন্্র কার্ধাকার্ধা বা কর্তব্াকর্তব্যেকক নির্ণয়- 
কারক সাধন বা উপানস-যাহ। আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম তাহা!-_স্বতই 
আমর! প্রাপ্ত হই । সন্্যাসঘার্গ হইতে কর্মযোগমার্গে যা কিছু বিশেষত্ব তাহা! 
এই | যে বাক্তির ব্যবসায়াত্বক বুদ্ধি ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বার! স্থির হইয়াছে, 
*সর্বভূতে এক আম্মা” এই সামা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হইয়াছে, তাহার 
বাদনাও অবশা শুদ্ধই হয়; এবং বাসনাজ্মক বুদ্ধ এইরূপ শুদ্ধ, সম, নিশ্মম 
ও পবিত্র হইলে পর, তাহার পক্ষে কোনও পাপ কিংবা মোক্ষের প্রতিবন্ধক, 
কর্ম করাই সম্ভব নহে। কারণ, প্রথমে বাসন! ও পরে তদনুকৃল কর্ম; 
এইরূপই যখন ক্রম তখন শুদ্ধ* বাসনা'জনিত কর্ম শুদ্ধই হইবে এবং যাহ 
গুদ্ধ তাহাই যোক্ষান্থকুল। কুতরাং পারলৌকিক কল্যাণের অন্তরার, না হুইয়া। 
এই সংসারে মনুষ্যমাত্রই কিরূপ আচরণ করিবে আমাদের সম্মুথে 'কর্মাকর্ম- 
বিচিকিৎসা+ কিংবা “কার্ধ্যাকাধ্্যবাবস্থিতি”র এই যে বিকট প্রশ্ন উপস্থিভ 
হইয়াছিল, নিজের আচরণের দ্বারা তাহার * প্রতাক্ষ উত্তর, দিবার গুরু এক্ষণে 
আমাদের লাভ হইল ( তৈ, ১. ১১. ৪) গী. ৩. ২১)। অজ্ঞুনের সন্তু 
এইরূপ গুরু শ্রীকন্টরূপে সাক্ষাৎ দণ্ডার়ঘান ছিলেন। এবং যুদ্ধাদি কম্ম বন্ধন 
বলিয়া ভ্ঞানীপুরুষের কি তাহা' ছাড়িতে হইবে অজ্জুনের যখন এই সন্দেহ 
হইয়াছিল, তখন এই গুরু তাহা দূর করিক্া, জাগতিক ব্যবহার কিরূপ ভাঝে 
করিলে পাপ হক্ক না, অধ্যাম্মশান্ত্র অবলম্বনে তাহা, অজ্জুনকে ঠিক বুঝাইয়& 
দিলেন ; তাহার পর তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এইরূপ ভাবে ঝুঝাইবার, 
গুরু প্রত্যেকে সর্বদা লাভ করিতে পারে না; এবং তৃতীয় প্রকরণের শেষে 
“মহাজনো 5 যেন গতঃ স পস্থাঃ* এই বচনের বিচ'ব করিবার সময় আমি 
বলিয়াছি € ষে, এই বি শুধু বাহ্য আচরণ অবলম্বন করিয়াই সমস্ত 
থাকিতে পরে না। তাই, জগতকে* নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা; শিক্ষাদীতা এই 

' জ্ঞানী পুরুষদের আচরণ হুক্সভাবে আলোচন৷ করিয়৷ তদন্তণিহিত প্রন্কভ বীজ 
কিংবা মূলতত্বাট, কি, তাহার বিচার কর আবশ্যক। ইহাকেই কম্খযোগশান্ত 



খগহ গীতারহসা অথবা কর্মাযোগশান্তর । 

বলে; এবং উপরে যে জ্ঞানী পুরুষের কথা বপিক্পছি, তাহার - অবস্থাও 
কার্ধাই এই শাস্ত্রের ভিত্তি। এই জগতের সমস্ত লোকই যদি এইরূপ আন্মজ্ঞানী 
ও কণ্মধোগী হয় তাহা হইলে কর্মযোগশাস্ত্রের দরকারই হয়না । নারায়ণীয় 
ধরে একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে-_- 

'একান্তিনো হি পুরুষ! ছুলভ। বহবে! নৃপ। 
যদ্দেকাস্তিভিরাকীর্ণং জগৎ-স্যাৎ কুরুনন্দন ॥ 
'অহিংসকৈরাত্মবিত্তিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ | 
ভবেৎ ক্কৃতষুগপ্রাপ্তিঃ আশী:কর্মবিবর্জিতা ॥ 

হুএকাস্তিক অর্থাত প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ষের সম্পূর্ণ আচরণকারী বাকি অবিক 
দেখিতে পাওয়া যায না। আত্মঙ্তানী, অহিংসক, সর্বভূতহিতে রত ও একান্ত- 
ধর্মের জ্ঞানীপুরুষের দ্বারা ঘি এই জগৎ ভরিয়! যায় রা হইলে আশী:কর্খব 
অর্থাৎ কামা অথবা স্বার্থবুদ্ধিতে কৃত সমস্ত কর্ম এই জগতে লুগ্ত হইয়া গিয়া! 
পুনর্বার সত্যযুগের আবিঙাব হয়!” (শাং, ৩৪৮, ৬২, ৬৩)। কারণ এই 
অবস্থায় সকল ব্যক্তিই জ্ঞানী হওয়ায়, কেহ কাহারও ক্ষতি করিবে না শুধু 
নহে; প্রত্যেক মনুষ্য, সকলের কল্যাণ কিসে হয়, তাহাই মনে করিস 
তদম্থসারেই শুন্নান্তঃকরণে ও নিষ্কামবুদ্ধিতে আচরণ করিবে। পুর্বে অতি 
প্রাচীনকালে এক সময়ে সমাজের এইপ্্পই অবস্থা ছিল এবং পুরর্বার তাহা 
কোন-না-কোন এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারদিগের 
মত'( মভ!, শাং, ৫৯. ১৪); কিন্তু পাশ্চাতা পণ্ডিত প্রথম কথ! স্বীকার করেন 
না--আধুনিক ইতিহাসের প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার বলেন যে, পুর্বে কখনও 
এইবপ অবস্থা ছিল না; কিন্তু পরে মানবজাতির উন্নতি হইলে, কোন এক 
সময়ে এই অবন্থ। আপিতে পারে । ফে যাহাই হউক 7 এক্ষণে এলে ইতিহাসের 
বিচার করা উচিত নহে। কিন্তু ইহা বলিতে কোন বাধা নাই যে, সমাজের 
এই. অতুযাৎকৃষ্ট অবস্থা. কিংবা পুর্ণাবস্থাতে প্রত্যেক মনুষ্য পরম জ্ঞানী রহিব্নে 
এবং তাহার আচরণই শুদ্ধ, পুণাজনক, ধন্ম্য, পরম কর্তবা বলিয়া মানিডে 
কইবে। .এই মত উভয়েরই গ্রাহ্য। প্রসিদ্ধ ইংরেজ স্থষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ স্পেন্সর, 
এই মতই স্বীয় নীতিশাস্ত্রসন্বন্ধীয় গ্রন্থের শেষে প্রতিপাদন করিক়্াছেন ; এবং 
বলিম্মাছেন যে, প্রাচীনকালে গ্রীন দেশের তত্বজ্ঞানী পুরুষেরা এই সিদ্ধান্তই 
করিয়াছিলেন 1» উদাহরণ যথা, _গ্রীকৃতত্বেত্তা প্লেটে! শ্বকীয় গ্রন্থে এইরূপ 
লিখিয়াছেন --তত্বঞ্জানী পুরুষের নিকট ধে কম্ম প্রশস্ত বলি! মনে হইবে. তাহাই: 

। শুভজনক ও ন্যাষ্য ) সাধারণ মন্ষা এই ধন্শ অবগত নহে, এই কারণেই, উহাদের 
তত্বজ্ঞ পুরুষেরই নিণয়কে প্রমাণ বলিয়! মানা উচিত। আরিটল- নামক আর 
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'সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহাীর-$ শিশু 

এক গ্রীক -তশ্বক্ স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থে (৩. ৪) বলেন যে, -জ্ঞানীপুরুষ- 
দিগের' সিদ্ধান্ত প্রায়ই নিরভূল হইয়। থাকে, কারণ প্রকৃত সত্য তীহারা' জানেন ॥ 
এবং জ্ঞানীপুরুষের এই পিন্ধান্ত কিংবা মাচরণই অনা লোকের প্রমাণস্বরূপ 
হুইয়া থাকে । এপিক্যুরপ নামক 'আর এক গ্রীক তত্বশান্ত্রঞ্ড এই প্রকার 
প্রামাণিক পরম জ্ঞানী পুরুষের বর্ণন।' করিরার সময় বলিয়াছেন যে, তিনি “শাস্ত, 
সমবুদ্ধিবিশিষ্ট, এবং পরমেশ্বরেরই ন্যায় সদা আনন্দময় ; তাহা! হইতে লোকের 
কিংবা লোকের শিকট হইতে তাহার একটুও কষ্ট হয় ন*।* ভগবদ্গীতার 
স্থিত প্রচ্ছ, ত্রিগুণাতীত কিংবা পরম ভক্ত ঝ৷ ব্রন্মভূত পুরুষের বর্ণনার সহিত এই 
বর্ণনার কতট। সামা আছে.তাহ। পাঠকের উপল হইবে। শ্যস্মান্সোদবিজতে 
লোকো৷ লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ” (গী. ১২. ১৫)-ধাহা হইতে লোকের! 
উদ্বিগ্ন হয় না কিংবা! লোকের দ্বার! যিনি বিরক্ত ৮বাধ করেন না, যিনি হর্ষ ও 
তেদ, ভয় ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি ছন্ব হইতে মুক্ত, সদা আপনাতেই 
আপনি জন্তষ্ট ( আত্মন্যেবাত্মন৷ তুষ্টঃ গী. ২. ৫৫), ত্রিগুণের দ্বারা বাহার 
অন্তঃকরণ চঞ্চল হম না ( গুণৈর্ষো ন বিচালাতে ১৪, ২৩), স্বতি ও নিন 
কিংবা মানাপমান বাহার নিকটে সমান এবং সর্বভৃতান্তর্গত আটমৈক্য উপলব্ধি 
করিয়া (১৮, ৫৪) সামাবুদ্ধির দ্বারা আসক্তি ছাড়ি ধের্যা ও উৎসাহের 

, সহিত নিজের কর্তব্য কর্ম যিনি করেন কিংবা যাহার নিকট লো প্রস্তক্ন 
কাঞ্চন সবই সমান (১৪. ২৪৭,--ইত্যা্দি প্রকারে ভগবদ্গীতাতেও স্থিত" 
প্রজ্জের লক্ষণ তিন চারি বার সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে । এই* অবস্থাকেই; 
সিদ্ধাবন্থ। 'কিংব! ব্রাঙ্মী স্বিতি বলে' এবং হ্াগবাসিষ্ঠ প্রভৃতি প্রণেতা এই: 
অবস্থাকে জীবন ্রাবস্থী বলেন। এই অবস্থা লাভ করা৷ অত্যন্ত হুর্ঘট হওয়্ 
প্রযুক্ত জর্মন তববৰেত্ত। কা-ট বপিক্াছেন ণে£ গ্রীক পণ্ডিতেরা এই অবস্থার কে 
বর্ণনা করিন্নাছেন তাহা কোন এক বাস্তবিক ব্যক্তির বণন! নহে, শুদ্ধ নীতির, 
৯ লোকের হৃদয়ঙ্গন করাইবার জন্য সমস্ত নীতির মুল যে "শুদ্ধ বাদনা? 
তাঁহাকেই মানবমূর্তি প্রদান করিয়া তাহার! জ্ঞানী ও নীতিমান পুরুষের এই চিত্র 
খ্বকীয় কল্পনার ছারা রচন! করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের শান্তকারদিগেক 
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৩৭৪ গীতারহস্য অথবা কর্খমযোগশীস্ত্র । 

সিদ্ধান্ত এই যে, এই অবস্থা কার্পনিক নহে, সম্পূর্ণ দতা মনোনিগ্রহের দ্বারা ও 
প্রবত্রের দ্বারা তাহা ইহলোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই বিষয়ের প্রতাক্ষ অনুভব ও 
আমাদের দেশবাসীর হইয়াছে। তথাপি এই বিষয়টা সাধারণ নহে, হাজারের 
মধ্যে এক আধ জন ইহার জনা প্রত্ব করিয়া থাকে এবং এই হাজার প্রযত্ব- 
কারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বহু জন্মান্তরে এই পরম অবস্থ। শেষে প্রাপ্ত হয়, 
এইরূপ গীতাতেই স্পষ্ট উক্ত হইস্কাছে (গী. ৭. ৩)। 

স্থিত প্রজ্ঞাবস্থ। কিংব! জীবনুক্তাবস্থা যতই দুর্লভ হউক না কেন, তথাপি ষে 
ব্যক্তি এই পরম অবস্থা একবার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে কার্ধাকার্যয কিংবা 
নীতিশান্ত্রের নিয্পম শিক্ষা দিবার কোনই প্রয়োজন, থাকে না। উপরে ইহার 
যে লক্ষণ প্রদত্ত হইস্সাছে তাহা হুইতেই এই বিষয় স্বতই নিষ্পন্ন হয়। কারণ, 
পরমাবস্থার শুদ্ধ, সম ও পবিধ্ধ বুদ্ধিই নীতির সর্ধশ্ব হওয়ায়, এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ 
পুরুষকে নীতিনিয়ম দেখানো স্বয়ংপ্রকাশ সুর্যের নিকট অন্ধকাব্রের কল্পনা, 
করিয়া, হুর্যকে মশালের আলে দেখাইবার ন্যায় অসঙ্গত হয়। এক-আধ 
জনের এই পূর্ণাবস্থায় উপনীত হওয়! ব1 না হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে ॥ 
কিন্ত যে কোন প্রণালীতে যখন একবার নিশ্চয় হয় যে কোন ব্যক্তি এই পুর্ণ 
অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তখন তাহার পাপপুণ্যসন্বন্ধে অধ্যাত্বশান্ত্বের উপরি-উক্ত 
সিদ্ধান্ত ব্যতীত অনা কোন কল্পনাই করিতে পারা যায় না। কতকগুলি 
পাশ্চাত্য রাজধর্ম্মশান্ত্রীর মত অনুসারে বাজশক্তি যেরূপ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে 
কিংবা ব্যর্জিসমূহে অধিষ্ঠিত থাকে এবং প্রজাগণ রাজনিয়মে বদ্ধ থাকিলেও 
রাজ! সেই সকল নিরমে বদ্ধ হন না, ঠিক এইরূপ নীতি-রাঁজ্যে স্থিতপ্রজ্ঞ 
ব্যক্তির অধিকার থাকে । তাহার মনে কোনও কাম্য বুদ্ধি থাকে না, তাই 
কেবল শাস্্রনিদ্দিই কর্তবা ব্যতীত 'অন্য কোন কারণে তিনি কন্ম করিতে 
প্রবৃত্ত হন না; সেইজন্য পাপ কিংব! পুণ্য, নীতি কিংবা! অনীতি, এই সকল 
শব্ধ, 'অত্যন্ত নির্মল ও শুদ্ধ বাসনাবিশিষ্ট এই, পুরুষদিগের আচরণসম্বন্ধে 
কদাপি প্রয়োগ কর! যাইতে পারে না) পাপ ও পুণ্য এই ছুয়ের অতীত স্থানে 
তাহার। পৌছিয়াছেন। শুশঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন __ 

নিস্ত্রেগুণো পথি বিচরতাং কে! বিধি; কে নিষেধঃ | 
প্যে ব্যক্তি ত্রিগুণাতীত হইয়াছেন, বিধিনিবেধর্ূপ নিয়ম তাহাকে বাধিতে 
পারে না.” আবার, “উত্তম হীরাকে যেরূপ ঘসিতে হয় না, সেইরূপঞ্ষে ব্যক্তি 
নির্বাণপদ্দের অধিকারী. হইয়া্ছরে তাহার কর্মে বিধিনিয়মের আটক স্থাপন 

' করিতে হয় না” এইরূপ ৫বীদ্ধপ্রস্থকারেরাও লিথিয়াছেন ( মিলিন্দ-প্রকস. ৪. ৫. 
৭)। কৌধীতক্যুপনিণদে আক্মক্ত।নী পুরুষকে “্মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা কিংবা 
জণহত্যা ইতা]্দি পাপগুস্পর্শ করে না” এইরূপ যাহা প্রতর্দনকে ইন্দ্র বলি- 
স্বাছেন ( কৌষী, ৩, ১), কিংব বাহার অহঙ্কারবুদ্ধি একেবারেই গিকাছে, 



সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । ৩৭৫ 

তিনি লোঁকদিগকে হর্তা। করিলেও পাপপুণ্যে অলিগুই থাকেন (গী. ১৮, 
৯৭), এইব্প গীতায় যে বর্ণনা আছে,--এই স্ককলের তাৎপর্যাও ইহাই। 
€(পঞ্চদশী ১৪. ১৬ ও ১৭ দেখ)। ধধন্মপদ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে এই তত্বেরই 
অনুপ বাক্য দেওয়া হইয়াছে (ধন্মপদ, শ্লোক ২৯৪ ও ২৯৫ দেখ)।৯ 

বাইবেলের নববিধানে “আমার নিকট সমস্তই ( সমানই ) ধর্ম” এইকপ যাহা! 
খুষ্টের শিষ্য পল বপিয়াছেন (১ কারিং, ৬. ১২; রোপ ৮.২) এই বাক্যে 
অভিপ্রারর কিংবা জনের “যিনি ভগবানের পুত্র (পুর্ণ ভক্ত) হইয়া গিযলাছেন 
তাহার দ্বার পাপ কখনই ঘটিতে পারে না” এই বাক্যের অভিপ্রায় আমার 
মতে এইরূপই (জন্. ১. ৩. ৯)। শুদ্ধ বুদ্ধিকে প্রাধান্য না দিয়া, কেবল 
বাহ্যকর্মের দ্বারাই নাঁতিনত্ত| নির্ণয় করিতে ধাহারা শিখিয়াছেন, তাহাদের 
নিকট এই সিদ্ধান্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে ; এবং" “বিধিনিব্মের অতীত মনে 
করিয়া ভাপমন্দকারী” এইরূপ নিজেরই মনের মতন কুতর্ক-পুর্ণ অর্থ করিয়া, 
কেহ কেহ শস্থতপ্রচ্ছের সমস্ত নন্দ কর্ম করিবারও অধিকার আছে” এইকব্প 
উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের অর্গবিপধ্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্ধ স্তম্ভ দেখিতে 
না পাইলে ধেরূপ স্তত্তের দোষ হয় না, সেইরূপ পক্ষাভিমানে অন্ধীভূত এই 
আপত্তিকারী উক্ত দিন্ধান্ত ঠিক না বুঝিতে পারিলে তাহার জন্য সিদ্ধান্ত দোষী 
হইতে পারেনা । কোন বাক্তির শুবুদ্ধির পরীক্ষা প্রথমতঃ তাহার বাহ্য 
আচরণ দ্বারাই কারতে হয়, এই কথা গীতারও মান্য ; এবং এই কষ্িপ্রব্তরে 
যিনি সর্বথ! সিদ্ধ হইতে এখনও পারেন নাই, সেই অপূর্ণাবস্থায় অবস্থিত 

স্ পপ াপিাপাস্পিশসাশ শি শিপ তি সসল্ সপ প্পালসপ সপ পাপা পিস পাশপসপপাশাপাপপপীস  শ শাাস্াশীাপিপীস্পত পাীিগপীশিশা শশা শপে 

রর পাকাভিনা রাড বাক্য এই-*যে! মাং বিজানীয়ান্নাপ্য কেনচিৎ কন্দণা লোকো 
মীমভে ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন আ্হতায়।।” ধন্মপবের পোক নিষে প্রশ্ত্ 
হইল-_- 

মাতরং পিতর: হস্তু। রাজানো দ্বে চ খতিয়ে । 
রঠ্ঠং সানুদরং হগ্। অনীঘে! বাতি ব্রাক্মণে। ॥ 
মাতরং পিতরং হস্ত। রাঙ়ানে! দ্ধে চ সোথিয়ে। 
বেষ্যগ্ঘপঞ্চমং হস্ত, অনীঘে। ঘাত ব্রান্মণে | ॥ 

ধন্মপদের এই কল্পন। কোৌধী তকুাপন্িষৎ হঈতে গৃহীত, ইহা] স্পষ্টই দেখ! যায়। কিন্ত বৌদ্ধ 
গ্রন্থকার প্রত্াক্ষ মাতৃবধ, কিংব| পিতৃবধ অর্থ গ্রহণ না! করিয়। 'মতা'র তৃন্ট। ও “পিতার 
অভিমান অর্থ করিয়। থাকেন। কিন্তু আমার মতে, এই শ্লোকের নীতিতত্ব বৌদ্ধপ্রস্থকার- 
দিগের ঠিক পান না থাকায়, তাহার এইরূপ ওপচ|ক অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। 
কৌষীতব্যুপ্ীনবদে “মাভৃবধেন পিতৃবধেন” ইন্যাদি মন্ত্রের": “বৃত্র অর্থাৎ ব্রাক্মণকে বধ 
করিঙ্লেও আমার তাহাতে পপ হজ না” ইঞ্গু এইরূপ বলিধাছেন; ইহা হইতে প্রত্যক্ষ বখই ' 
এইনু[নে বিবক্ষিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যাঁয়। ধন্মপদের ইংরাজী ভাষাত্তরে (৩. 3. 7. 

৬০], 2. 107, 70, 71) মোক্ষমূলর সাহেব এই শোকর যে টীকা! করিয্নাছেন, তাহাও 
খামার মতে আাভিমুলরু। ৫০০৯ পু 
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লোকের প্রতি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিতে অধ্যাব্মবাদীও ইচ্ছা করেন না। 
কিন্তু কোন ব্যক্ির বুৰি পৃর্ঞর্ধনি্ঠ ও নিঃসাম নিকষাম হওয়। সন্ধে যেস্থলে 
তিলমাত্র ও সন্দেহ থাকে না, পেস্কলে এই পূর্ণাবস্থার উপনীত সংপুরুষের কথা 
আলাদা হইয়া! পড়ে। তাহার কোন কাধ্য লৌকিক্ৃষ্টিতে বিপরীত দেখিতে 
হইলেও তত্বত ইহাই বলিতে হয় যে, তীহার ' বুদ্ধির পূর্ণত1! শুদ্ধত। ও সমতা! 
প্রথম হইতেই স্থির থাকার সেই কার্য্যের বীজ নির্দোষই হহবে কিংবা 
তাহ৷ শান্তরৃষ্টিতে কোন যোগ্য কারণ প্রুক্তই ঘটিপাছে, কিন্বা৷ সাধারণ লোক- 
দিগের কার্ষের ন্যায় তাহা লোভমূলক কিংবা অনীতমূলক হুইতে পারে না। 
বাইবেলে লিখিত আছে যে, আব্রাহাম নিজের পুত্রকে বলি দিতে চাহিলেও পুত্র 
হত্যাচেষ্টার পাপ তাহাকে স্পশ করে নাহ; কিংবা বুদ্ধের শাপে বুদ্ধের শ্বশুর 
মরিলেও মন্ুষ্যহত্যার পাপ তাহাকে ম্পর্শও করে নাই; অথব। মাতৃব্ধ 
করিলেও পরস্তরামের মাতৃহত্যা ঘটে নাই; উপরোক্ত তত্বই ইহার কারণ। 
*তোমার বুদ্ধি ষদি পবিত্র ও নিম্মল হয় তবে ফলাশা ন। রাখিয়া কেবল ক্ষাত্র- 
ধন্মানুসারে যুদ্ধে, ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে বধ করিলেও, পিতামহহত্যা কিংবা 
গুকুহত্যার পাপ তোমার হইবে না; কারণ এই সময়ে, ঈশ্বরীয় সন্কেত সিদ্ধ 
করিবার পক্ষে তুম কেবল নিমিত্ত মাত্র হুহয়াছ” ( গী, ১১. ৩৩) ইত্যাদি গীতায় 
থে উপদেশ অঞ্জুনকে দেওয়। হইয়াছে তাহারও তত্ব ইহাই। ব্যবহারেও আমর! 
ইহা! দেখি যে, কোন লক্ষপতি কোন ভিথারীর নিকট হইতে ছুই পয়স! কাড়িন্ক! 
লইলে লক্ষপতিকে চোর ন। বলিয়া, ভিখারীহ কোন অপরাধ করাতেই লক্ষপত্তি 
তাহাকে শাসন কারয়াছেন, এইরুপ কল্পনা কর! হয়। এই নীতিই আরও 
নিশ্চিতরূপে ও সম্পূর্ণরূপে স্থিতপ্রজ্ঞ, অত ও ভগবদ্তক্তদিগের আচরণসথ্ন্ধে 
প্রযুক্ত হতে পারে । কারণ লক্ষপতির ঝুদ্ধও কোন পমগ্নে বিচলিত হইতে 
পারে; কিন্তু হহা জানা কথ! যে, স্থিতপ্রঞ্জের বুদ্ধিকে এই বিকার কখনই 
স্পর্শও করিতে 'পারে না। স্যষ্তিকর্তী পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম করিয়াও যেরূপ 
পাপপুণ্য হইতে অণিপ্ড থাকেন, সেইরূপহ এই ব্রহ্মতৃত সাধুপুরুষের অবস্থা 
সর্বন্ঘ(ই পবিত্র ও নিষ্পাপ থাকে । অধিক কি, সময়ে সময়ে এহরপ ব্যক্তির 
স্বেচ্ছাক্রমে যে আচরণ করেন তাহা! হইতেই পরে বিধিনিয়মের নির্বন্ধ প্রস্তত 
হুইয়। থাকে; এবং সেহ জন্য বপিতেছি যে, এই সংপুরুষেরা! এই বিধিনিয়মেত্র 
পনক ( ডতপার্দক )--তাহারা ইহার গোলাম কখনই হইতে পারেন না। শুধু, 
বৈদিক ধশ্মে নহে, বৌদ্ধ ও খু্টধর্ম্েও এই সিদ্ধান্তই দেখিতে পাওয়৷ যান ঃ 

" প্রাচীন আীক্ ত্থজ্ঞানা পুক্বষদিগেরও এই তত্ব মান্য হইয়াছিল ; এবং আধুনিক-. 
ক্কাজে কট * শ্বকীয় নীতিশাস্ত্ের গ্রন্থে ইহাই উপপত্তি সহকারে সিদ্ধ করিয়া 

চে 
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দ্বখাইয়াছেন । এই প্রকার নীতিনিক়মসমূহের চির-নিন্্রল মূল উৎস কিংস 
' নির্দোষ নিম সকল স্থিপ্ন হইলে পর ন্বতই সিদ্ধ হয় যে, নীতিশাস্ত্ের 

কিংব। কর্মযোগশাস্ত্রের মৃলতন্ব বাহারা আলোঁচন! করিতে চাহেনঃ এই 
ম্ছাগ্রতব ও নিষ্কলঙ্ক সিন্ধপুরুষর্দিগের চরিত্রই তাহাদের শুস্মভাবে আলোচন* 
করা নিতান্ত আবশ।ক। এই অভিপ্রায়েই অঞ্জুন শ্রীরুষ্ণকে ভগবদ্গীতায় 
প্রশ্ন করিয়াছেন বে,_-পস্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম” 
€ পা. ২. ৫৪)--স্থিতপ্রজ্জের বলা, হস। ও চলা কিরূপ; অথব স্টকলিগৈত্্রীন্ 
গুণান্ এতান্ অভীতে। তবত্তি প্রভে» কিমাচারঃ* (গী, ১৪. ২১) 
পুরুষ ত্রিগুণাতীত কিপ্রকারে হন্প, তাহার আচ্কার কি, এবং তাহাকে 
কিরূপে চেনা ষায়। পোদ্ধারের নিকট কেহ কোন মোনাত গহন! পরোখ 
করিবার জন্য লইগ্ন; আসিলে, সে নিজের দোকানে রক্ষিত এক শত ঢঙ্গের 
সোনার গহনার সহিত তাহার তুপন1 করিয়৷ যেরূপ তাহার বিশুদ্ধতার পরিমাপ 
স্থির করে, সেইরূপ কার্ধ্যাকার্য্ের কিংব! ধন্মাধর্মের নির্ণয় করিবার পক্ষে 
স্থিত প্রজ্জের আচরণই কষ্টিপাথর হওয়ায়, আমাকে সেই কণ্ঠিপাথরের পরিচয় 
করাইয়। দাও, গীতার উক্ত প্রশ্নের ইহাই ভিতরকার অর্থ। অঙ্জুনের এই 
প্রপ্রের উত্তর দিবার সমর ভগবান্ স্থিত প্রজ্ঞ কিংবা ত্রিগুণাতীতের অবস্থার 
যে বর্ণন। করিয়াছেন, তাহা সন্যাপনা, ীঁয় গ্রানীপুরুষের বর্ণনা, কর্মযোগীর বর্ণন৷ 
নহে, এইক্াপ কেহ কেহ বলিক্ন' থাকেন। কারণ বল! হম এই যে, সম্যাসী 
পুরুষকে উদ্দেশ করিয়াই “নিরাশ্ররঃ -€৪. ২০) এই বিশেষণ গীতায় প্রযুক্ত 
হুহয়ছে; এবং ৰাবৰণ অধ্যাপ্নে খ্থিত প্রজ্ম ভগবদ্ভক্তের বর্ণনা! করিবার সমস্থ 
'সর্ঝারস্তপরি ভ্যাগী” (১২, ১৬) এবং “অনিকেতঃ (১২, ১৯) এইরূপ স্পষ্ট পদ 
ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু-নিরাশ্রয় কিংবা আঁঙ্গকেত পদের অথ "গৃহে না থাকিয়। 
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ছলে বনে ভ্রমণকারী” অর্ধ বিবক্ষিত নহে; কিন্তু ইহার অর্থ ০অনাশ্রিতঃ, 
ক্র্্ফলং” (৩. ১) ইছারই সমানার্থক ধরিতে হইবে অর্থাৎ “যাহার! কর্ম 
ফলের আশ্রপ গ্রহণ করে না” অথবা পসেই ফলে খাহাদের মনের আস্থা লাই” 
এইরূপ নর্থ করিতে হইবে। গীতার তাধান্তরে «ই শ্লোকসমুহের নীচে যে সৰ 
চিগ্রনী দিয়াছি, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে । তা ছাড়া স্থিত প্রজ্ঞের 
বর্ণনাত্তেই উক্ত হইয়াছে যে, “ভিনি ইন্দ্রিয়দিগকে 'নিজের অধীনে রাখিয়া, 
[বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করেন” অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম করিয়া থাকেন (গী- ২. 
৬৪)7 এবং “শিরাশ্রয়” পদ যে শ্লোীকে আসিয়াছে সেইখানেই “কন্ণ্)ভি- 
প্রবৃস্তোহপি নৈব কিঞ্চিং করোতি সঃ” অর্থাৎ সমস্ত কর্ম করিয়্াও তিনি 
'অলপ্ত থাকেন, এইরূপ বণনা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে অনিকেতাদি পদ 
সন্ধে এই নিয়মই প্রপোগ করিতে “হইবে । কারণ, 'এই অধ্যায়ে প্রথমে 
কব্ুফলত্াগের (কর্মতাপগের নহে) প্রশংসা করিবার পর (গী. ১২. ১২) 
ফলাশ! ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে যে শাস্তি পাওয়া যায় তাহাই দেখাইঘার 
জন্য পরে ভগবদ্ভক্ষের লক্ষণসকল কথিত হইয়'ছে ) এবং লেইরূপই অষ্টাদশ 
অধ্যায়েও আসক্তিবিরহিত কর্ম করিলে কিরূপে শাস্তি পাওয়া যায় তাহা দেখ- 
ইবার জন্ ব্রন্মতৃত পুরুষের বর্ণনা পুনরায় আসিয়াছে (গী. ১৮. ৫০)। তাই, 
এই সমস্ত বর্ণন। শুধু সঙ্গ্যালমার্গীয়দিগের বর্ণন1 নহে, ইহ। কনম্মযোগীদিগেরই' 
র্ণনা, এইরূপ স্বীকার করিতে হর। কর্মযোগা স্থিত প্রক্র এবং সন্ন্যাসী স্থিত- 
প্রজ্ঞ, এই উভয়ের ব্রহ্ষজ্ঞান, শান্তি, আত্মৌপমা ও নিষ্কাম বুদ্ধি, অথবা নীতি- 
তন্ব তিন্ন ভিন্ন নহে। উভয়ই পূর্ণ ব্ন্গপ্ঞানী হওয়ায় উভয়েরই মানসিক 
বস্থ! ও শান্তি একই প্রকার; কিন্তু তন্মধ্যে একজন শুধু এক শান্তিতে 
নিমগ্ন থাকিরা আর কিছুরই চি গর করেন ন।, এবং আর একজন ব্যবহারক্ষেত্রে 
নিজের শান্তির ও আত্মৌপম্য বুদ্ধির যথাসম্ভব নিত্য উপযোগ করিয়। থাকেন, 
কর্মদৃষ্টিতে এই ছুয়ের মহত্বসম্বন্ধে এই পার্থক্য । ডাই এই ন্যায় হইতে সিদ্ধি 
হইতেছে যে, ৰাখহথারিক ধর্মাধন্ম বিবেচনার কাজে, ধাহার প্রত্যক্ষ আচরণুকে 
প্রমাণ বণিরা মানিতে হইবে, সেগ স্থিত প্রজ্ঞের কর্ম রুরবিতেই হইবে, কর্ম 

ত্যাগী সাধু কিংবা তিস্কু এইস্বানে বিবক্ষিঠ হওয়া সম্ভব নহে। কন্মতাগের 
আবশ্যকত| নাই এবং কর্ম মান্ন্ধকে ছাড়েও না; ব্রন্গা্ৈক্যজ্ঞান অর্জন 
করিরা কর্মরষোগীর ন্যায় ব্যবপায়াত্মক বুদ্ধিকে সাম্যাবস্থায় রাখিবে, তাহ 
হুইলে তাহার, সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাম্মক বুদধিও সর্ব! শুদ্ধ, নিম্ধুম ও পবিজ্র- 
থাকিবে, এবং কর্ম্মবন্ধন$ 'ঘটিবে না,._গীতায় অজ্জুনকে যে" সনস্ত উপদেশ 
দেওয়! হুইয়াছে ইহাই তাহার সার। এই কারণেই এই প্রকরণের আরস্তে 
প্রদত্ত শ্লোকে, “শুধু বাক্য ও মনেরই দ্বার নহে॥ সমস্ত গুতাক্ষ কর্মের দ্বার! 
ষে ব্যক্তি সুন্ৃং ও হিতকারী হইয়াছেন ঠাহাকেই ধর্প্ত :বলিতে হইবে এই. 
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বর্মত বলা হইয়াছে। জাজলীকে এই ধর্ধতত্ব বলিবার সময় তুলারূপে' বাক্য 
রত সঙ্গেই, কিন্তু তৎপুর্বেও উহাতে কর্মেরও প্রাধান্য নির্দেশ করা 

| ছ। 
কর্ম্মযোগী স্থিত প্রজ্ের অথবা জীবনুক্তের বুদ্ধির ন্যায় সর্বভৃতে বাহার 

সাম্যবুদ্ধি হইয়াছে এবং বাহার সমস্ত স্বার্থ পরার্থে লয় পাইয়াছে, তাহাকে: 
নীতিশান্ত্র সবিস্তর শুনাইবার আবশাকতা নাই, তিনি তো স্বতই স্বপ্রকাশ, 
কিংবা “বুদ্ধ” হুইয় গিয়াছেন। অক্ুনের এই প্রকার অধিকার থা'কা' প্রযুক্ত 
“তুমি নিজের বুদ্ধিকে সম ওস্থির কর” এবং প্কন্মতাগ করিব এইরূপ ব্যর্থ 
ভ্রমে পতিত না হইয়া, স্থিতপ্রজ্ের ন্যায় বুদ্ধি ধরিয়া, স্বধর্শানুসারে নির্দিষ্ট 
সমন্য সংসারকর্ম্ম করিতে থাক” ইহা ব্যতীত তাহাকে অধিক উপদেশ দিবাকর 
আবশাকতা! হয় নাই। তথাপি এই সাম্যবুদ্ধিরপ যোগ সকলে একই জঙ্দে৷ 
প্রাপ্ত হইতে পারে না বলিয়। সাধারণ লোকের জন্য স্থিতগ্রজের আচরণ 
সম্বন্ধে মারো কিছু মালোচনা কর! আবশ্যক । কিন্ত এই বিচার-আলোচন॥ 
করিবার সময় ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা যে স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে 
বিচার করিতে যাইভেছি, তিনি সতাযুগের পুর্ণীবস্থায় উপনীত সমাজের 
অধিবাসী নহেন; কিন্ত যে সমার্জে বহুসংখাক লোক স্বার্থের মধ্যেই ভুবিয়া 
আছে, সেই কলিষুগের সমাজেই* তীহার কাজ করিতে হইকে। কারণ», 
মনুযোর জ্ঞান যতই পূর্ণ বা তাহার বুদ্ধি যতই সান্যাবস্থায় পৌছাক না, কেন, 
তীহাকে কামক্রোধাদির চক্রে আবদ্ধ অশ্ুদ্ধবুদ্ধি লোকদিগের সহিত কারবার 
করিতে হয় । অতএব এই লোকদদিগের সহিত বাবহার করিবার সময় অহিংসা» 
দয়া, শান্তি, ক্ষমা! ইত্যাদি নিত্য ও পরমোতঃ৬ সদ্গুণসমূহকেই সর্ধপ্রকাকে 
সর্বদা শ্বীকার করিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করা, যায় না ৯1 অর্থা, 
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যেখানে সকলেই স্থিতপ্রজ্ত সেই সমাজের উন্নতিশীল নীতি ও ধর্্াধর্প 
হইতে যে সমাজে লোভীপুরূষেরই বিশেষ আধিক্য সেই সমাজের বর্ম ধর্ম, 
কিছু-না-কিছ্বু ভির হইবেই ; নচেৎ সাধুপুরুষকে এই জগৎ ত্যাগ করিতে 
হইবে এবং সর্ধত্র ুটদিগেরই সামাজ্য হইবে। ইছার অর্থ এরূপ নহে যে, 
সাধুপুরষকে আপন সমতা-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে) আবার সমতা 
সমতাতেও ভেন আছে। “রাঙ্মাণে গবি হস্তিনিপ বাঙ্থাণ, গে! ও হস্ডীতে পণ্তিত- 
দিগের বুদ্ধি সম হইক্বা থাকে (গী, ৫. ১৮), গীতীয় এইরূপ উত্ত হইয়াছে 
বল্রিয়।, গরুর জনা আনীত তৃণ ব্রাঙ্গণকে এবং ব্রাঙ্গণের জন্য প্রস্তুত অন্ন 
গরুকে যর্দি কেহ দেয়, 'তবে তাহাকে কি আমর। পণ্ডিত বলি? 
সন্যাসমার্গের লোক এই প্রশ্নের গুরুত্ব না মানিলেও কর্মযোগশান্ত্রের কথা 
সেরূপ নহে। বিতীয় প্রকরণের বিচার-আলোচন! হইতে পাঠকের অবশ্য 
উপলবি হইরনা থাকিবে ধে, সত্াধুগের সমাজের পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত ধর্মাধর্শের 
হারাণ কি, তাহার প্রতি লক্ষা করিয়া, দেশকালানূদারে তাহার মধ্যে কোন্ 
কোন্ বিষয় তফাৎ করা আবশাক তাহা স্থির করিয়া, স্বার্পরারণ লোক- 
দিগের সমাজে স্থিতপ্রচ্গ বাক্তি কাবহারাদি করিয়া থাকেন ; এবং কর্ম যোগ- 
শার্থের ইহাই তো বিকট প্র । স্বার্পপরার়ণ লোকের উপর না রাগিয়া, কিংক1 
তাহাদের লোভবুদ্ধি দেখিয়া জাপন মনের মতাকে বিচলিত হইতে ন৷ দিয়া» 
বরং এইরূপ লোকের কল্যাণার্যহই কেবল কর্তব্য বলিম্না বৈরাগ্যের সহিত 
সাধুপুরুষেরা নিজের উদ্যোগকে বজায় রাখেন ! এই তত্বটি মনে রাখিয়! 
শ্রীদমর্য রামদাস স্বামী দাঁসবোধের পুর্বার্ধে প্রথয়ে ব্রহ্জ্ঞান বলিয়া, তাহার 
পর, স্থিতপ্রন্ত কিংবা উত্তমপুক্রষ সাধারণ লোকদ্দিগকে জ্ঞানী করিয়! 
ভূলিবার জনা, বৈরাগ্য সহকারে অর্থাৎ নিঃস্পৃহভাবে লোকসংগ্রহার্থ যে 
কাজ বা উদ্রোগ করিক্ব! থাকেন তাহার বর্ণনা (দাস, ১১, ১০ ১ ১২. ৮-১০ 3 
১৫. ২) স্থুরু করিয়াছেন, এবং তাহার পর অষ্টাদশ দশকে রলিয়াছেন যে, 
সকলকেই জ্ঞানীপুরুষদিগের এই সকল গুণ_-কথা, গল্প, সাধন, ফিকিরফন্দি, 
প্রদঙ্গ, প্রমত্র, তর্ক, ধূর্ভামি, গু অভিপন্ধি, সহিষুঞতা, তীক্ষতা, ও্দার্ধা, অধ্যাত্ম- 
জান, তক্তি, অলিপ্ততা, বৈরাগ্য, ধৈর্য্য দৃট়তা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞাপালন, নিগ্রনথ, 
সমতা, এবং বিবেক ইত্যাদি-_-শিক্ষ! করিতে হইবে (দাস. ১৮. ২)1 কিন্তু 

এই নিঃস্পৃহ সাধুকে, লোভী মন্থষ্যদিগের মধ্যেই চলিতে হইবে ৰলিক্গা শেষে 
সমর্থ রামদাস' ক্ষানীত এই উপদেশ-- 

61867905150 6156 1099] ০01)000% ৮1101) £519901609 17671051725 

০ 67101117066 21011 ৮1)101)1301701৮6 15007105 17275 00 02109 29 1119 
512171911 0/ 51710) 69 588002ত, রি ৬ 11600 9 
96558 91 ৬/109110/*+ 4 $ঃ 



'সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । ৩৮১ 

ঘটাসী আঁণাবা খট। উদ্ধাটাসী গাহিজে উদ্ধট। 
খটনটাসী খটনট। অগত্য করী। 

অর্থাং__"ঘটের সত ঘট আনিবে ; উদ্ধতের সহি উদ্ধত ব্যবহার, ভাল-মন্দ 
লোকের মহিত ভাল-মন্দ ব্যবহার মগত্য| করিতে হইবে” (দাস, ১৯. ৯০ 
৩০ )। তাৎপর্যা, পূর্ণাবস্থা হইতে ব্যবহারে উপনীত হইলে, অত্যুচ্চ পৈঠার 
ধন্মাধর্থ্ের মধো অগ্প-বিস্তর তারতমা করা আবশ্যক হয় ইহা নির্বিবাদ। 

আধিভৌতিকবাদীদিগের এই সম্বন্ধে এক সনহ আছে যে, পূর্ণাবস্থার 
সমাজ হইতে নীচে নামিলে পর, অনেক বিষয়ের সারাসার বিচার করিয়া, 
যদি পরাকাঠা নীতি-ধর্মের মধো অন্নবিস্তর ফেরফার করিতেই হয় তকে 
নীতিধঙ্শের নিতযত। কোথার রহিল, এবং প্ধন্মো! নিতাঃ* বলিয়া বাস, ভারত- 

সাবিত্রীর মধ্যে যে তব্ব বিবৃত করিয়াছেন তাহার দশা কি হইবে? তীহারা 
বলেন যে, ধর্মের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সিদ্ধ নিতাত্ব কাল্পনিক মাত্র; প্রত্যেক 
সমাজের অবস্থা অনুনারে সেই সেই কালে “অধিক লোকের অধিক সুখ” 
এই তত্ব হইতে যে নীতিধন্দধ পাওয়। যায় তাহাই উৎকৃষ্ট নীতিনিয়ম |! কিন্তু 
এই যুক্তি ক্রম ঠিকৃ নহে। তুমিতিশাস্ত্ের শ্য়ম অগসারে বিস্তৃতিহীন সরল 
রেখা, কিংবা সর্বাংশে নির্দোষ বল পরিধি কেহ বাহির করিতে ন! পারিলেও, 
সরল রেখার কিংবা শুন্ধ বর্তুণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা যেরূপ ভ্রাস্তিমূলক কিংবা 
নিরর্ধক হয় না, সেইবূপ সরপ ও শুদ্ধ নীতিনিয়মের কথা । কোন বিষয়ের 
পরা কাণ্ঠা শুদ্ধ- ্বরপটি কি, প্রথমে তাহ! নিদ্ধীরণ ন। করা পর্যাস্ত ব্যবহার-ক্ষেত্রে 
সেই সব বিষয়ের যে.সকল বহুল রধ্প নজরে পড়ে, তাহার সংশোধন করা, 
কিংবা সারাসার বিচ'রান্তে তদগ্তভূতি ত1রতমাও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না? 
এবং এই জন্যই, বাহান্নকোশী সোন! কোন্ট, পোদ্দার প্রথমেই তাহার নি্শর 
করিয়া! থাকে । দিগ্দর্শন ফ্বমৎস্য যন্ত্র কিংবা ঞুবতারার প্রতি উপেক্ষা 
করিয়া অপার সমুদ্রের তরঙ্গ ও বায়ু এই ছুয়েরই তারতম্য দেখিয়া জাহাজের 
খালাপী মব সময়ে জাহাজের হাল ধরিয়া থাকিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, 
সেইরূপ নীতিনিয়মের পরাকাঠা-স্বরপ লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া কেবল 
দেশকালানুসারে .ষে ব্যক্তি চলে তাহারও সেই অবস্থা হয়।. তাই নিছক, 
আধিভৌতিক দৃর্টিতে বিচার করিলে ঞ্রুবভারার ন্যায় অটল ও নিত্য 
নীতিতত্বটি কি, তাহা প্রথমে স্থির করিতেই কয়) এবং একবার এই 
আবশ্যর্বঁত। স্বীকার করিলেই সমগ্র আধিভৌিক পক্ষ খোঁড়া হইয়া পড়ে। 
কারণ, স্থুখতুঃখাদি সমস্ত বিষয়োপভোগই নাম-রূপাত্মক স্থতরাং অনিত্য ও 
বিনশ্বর মাক্সা-গণ্ডীরই মধ্যে পড়ে) তাই কেবল এই সক, বাহ্য প্রমাণের 
আধারে সিদ্ধ কোন নীতিনিয়মই নিত্য হইতে পারে না। আধিভৌতিক 
বানু সুথছুঃখের কল্পনা যেমন যেমন বদলাইবে, সেই. অঙ্ুসারেই. -তাহার 
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ভিন্ট্রর উপর প্রতিষ্ঠিত নীতিধর্ষেরও বদল হইবে । তাই, নিতাপরিবর্তনশীল 
নীতিধন্শের এই অবস্থা এড়াইতে হইলে, মায়াজগতের বিষয়োপভোগ ছাড়িয়া, 
নীতিধর্মের 'ইমারৎ সর্বভূতে এক আম্মা” এই অধ্যাত্বজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির 
উপরেই খাড়া করিতে হয়। কারণ, আত্মা ব্যতীত জগতে কোন বস্তই নিত 
নহে ইহা পুর্ব্বেই নবম প্রকরণে বশিয়াছি। প্ধর্্ো নিতাঃ সুখহৃঃখে ত্বশিতো”-- 
নীতি কিংবা! সদাচরণের ধর্ম নিতা এবং সুখন্ধঃখ অনিতা, এই ব্যাসবচনের 
ইহাই তাংপর্যা। দুষ্ট ও লোভী লৌকদিগের সমাজে অহিংস! ও সত্য প্রতৃতি 
নিতা নীতিধর্্ম সম্পূর্ণরূপে পালন কর! যায় না, ইহা সত্য) কিন্তু তাহার 
দোষ এই নিত নীতি-ধর্শের উপর আরোপ করা উচিত নহে। ক্ুর্য্যের 
কিরণের দ্বারা কোন পদার্থের ছায়া সমতল প্রদেশের উপর সমতল এবং 
উচুনীচু স্থানের উপর উচুনীচুভাবে পড়িয়া থাকে, তাই বলিয়া এ ছায়া; 
আসলেই উচুনীচু এই অন্থুমান যেরূপ করা যায় না, সেইরূপ ছুষ্টলোকদিগের 
সমাজে নীতিধন্দ্বের পরাকাষ্ঠা-শ্র্বম্বন্প উপলব্ধি করা যায় না বলিয়া ইহ॥ 
বলিতে পারা যায় না যে, অপূর্ণাবস্থ সমাজে পরিলক্ষিত নীতিধন্মের অপূর্ণ- 
স্বরূপই মুখা কিংবা মূলগত । এই দোষ সমাজের, নীতির নহে। তাই, 
জ্ঞানী ব্যক্তি শুদ্ধ ও নিতা নীতিধর্দ্বের সহিত ঝগ্ড়া করিতে না বসিষ়্া, 
সমাজ যাহাতে উত্তরোত্তর উচ্চ পৈঠায় উদ্ভিদ প্রেষে পূর্ণাবস্থাক্ক পৌছিতে পারে 
সেইরূপ প্রযত্র করির়। থাকেন। লোতী মন্তুষদিগের সমাজে এইরূপ ভাবে 
চলিবার কালেই নিতা নীতিধর্মের কোন ব্যতিক্রম স্কল অপরিহার্য্য বলিয়। 
আমাদের শান্্রকারেরা মানিলেও তাহার জন্য তাভার। প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাতা আধিভৌতিক নীতিশাস্ত্র এই ব্যতিক্রম নির্ধারণ 
করিবার সমক্স, তদুপযোগী বাহ্যা ফলের তারতম্যতত্বকেই ভ্রমক্রমে নীতির 
মূলতন্ব বলিয়া মনে করেন। এইরূপ ভেদ পুর্ব পূর্ব প্রকরণে আমি কেন 

দেখাইয়াছি তাহারও মন্ব এক্ষণে পাঠকের উপলব্ধি হন্ববে। 
স্থিত প্রজ্ঞ জ্ঞানীপুরুষের বুদ্ধি ও আচরণই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি; এবং 

তাহা হইতে নিঃস্যত নীতির নিক্পম_-নিত্য হইলেও--সমাজের অপূর্ণাবস্থায় 
অল্পবিস্তর বদল করিতে হন); এবং এইরূপে বদলাইলেও তাহার ছার! 
নীতিনিয়মের নিতাত্বের কোনই বাধা হর না, ইহা বলিয়া আশিয়াছি। এক্ষণে 
স্থিত প্রপ্ত জ্ঞানীপুরুষ অপুর্ণাবস্থ সমাজে যে আচরণ করেন তাহার বীজ কিংবা 
মুলগতব কি, এই প্রথম প্রশ্নের বিচার করিব। এই বিচার ছইপ্রকারে কর 
যাইতে পারে, ইহা! পুর্বে চতুর্চ প্রকরণে বলিক্নাছি » এক-_কর্তীর বুদ্ধিকে 
প্রধান মনে করিনা, এবং ব্বিতীয়-_তাহার বাহ্য অনুষ্ঠান ধরিক়া। তন্মধ্যে, 
কেধল  দ্বিতীয়োজ দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ 
ব্যক্তি যে যষে-ব্যঘহার করেন ভাহ। প্রার সমস্ত লোকের্ হিতকরই হ্ইক্ষ$ 
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াঁকে। পরমজ্ঞানী সংপুরুষ "সর্বভূতহিতে রতাঃ”* অর্থাৎ প্রাপীমাত্রের কল্যাণে 
নিরত, এইরূপ গীতায় ছুইবার উক্ত হইয়াছে (গী. ৫. ২৫) ১২. ৪)) 
এবং এই অর্মই মহাভারতে ও আরে! অনেক স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে ॥ স্থিত প্রজ্ঞ. 
সিদ্ধপুরুষ অহিংসাদি যে নিপ্নমসমূহ পালন কারর! থাকেন তাহাই ধন্ম'কিংবা 
সদাচারের আদর্শ তাহ! আমি উপরে বলিয়াছি। এই অহিংসাদি নিয়মের 
প্রয়োজন অথবা এই ধর্মের লক্ষণ বলিবার সময় “অহিংসা সত্যবচনং 
সর্বভৃতঠিতং পরম্” ( বন. ২০৬. +৩)--অহিংসা ও সত্যভাষণ এই নীতিধন্ধব 
সর্ধতৃতের হিতার্থ হইয়া ছ; প্ধারণাদ্র্মমিত্যানুঃ” (শা. ১০৯, ১২ ১-_-জগৎকে 
ধারণ করে বলিয়। ধন্মখ ; প্ধন্মং হি শ্রের ইতাান5৮ (অন্তু, ১০৫, ১৪ )-_-কল্যাণই 
ধর্ম; প্প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম গ্রবচনং কৃতম্” (শাং ১০৯, ১০ ১ লোক দিগের 
অভ্যদয়ের জলাই ধণ্মাধশ্মশান্ত্র বাহির হইয়াছে ; কিংবা পলো কযাত্রার্থমেবেহ 
ধর্মসয নিঙ্গমঃ কৃতঃ 7; উভয়ত্র স্থখোদর্কঃ” (শাং ২৫৮, ৪)- লোকব্যবহার 

চালাইয়! উভয়লোকে কল্যাণ হইবে এই জন্যই ধর্মাধর্মের নিয়ম কর। হইয়াছে ১-৮ 
এইব্প ধন্ধের বাহা উপযোগ-প্রদশক অনেক বচন মহাভারতে আছে। সেইবপ 

আবার, ধর্মাধর্মের সংশরস্থলে জ্ঞানী পুরুষও-_ 
লোকষাত্র! চ দ্রষ্টব্য ধম্মশ্চাত্মহিতানি চ। 

"লোকব্যবহার, নীতিধন্ম ও নিজের কলাযাণ--এই বাহ্য বিষয়ের তারতম্যের 
ভ্বার| বিচার করিয়া” ( অনু, ৩৭. ১৬) বন, ২০৬ ৯০) তাহার পর কি করিতে 
হইবে তাহা স্থির করিবে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং বনপবর্ধে |শবিরাজা 
ধশ্মাধর্নির্ণয়ার্থ এই ফুক্তিরই উপযোগ করিক়্াছেন বেন, ১৩১, ১১ ও ১২ দেখ)। 
এই বচন হইতে স্প্টই দেখা যায় যে, সমাজের উতৎ্কর্ষই স্থিতপ্রজ্ের আচরণের 
'ধাহ্যনীতি” ; এবং ইহা যদি সত্য হয় তবে 'মধিক লোকের অধিক সখ” কিংবা 
(জুখশব্দকে ব্যাপক করিয়া) ণহিত” বা “কল্যাণ এইরূপ আবিভোতিকবাদীদিগের 
বে নীতিতত্ব তাহ! অধ্যাত্বব্দীও কেন শ্বীকার করেন না, এহরপ প্রশ্ন পরে 
সহজই হয়। চতুর্থ প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, অধিক লোকের অধিক' 
ক্ুখ” স্ত্রে বুদ্ধির আত্মপ্রসাদজনিত সুখের কিংবা উন্নতির এবং পারলৌকিক 
কল্যাণের অন্তর্ভাব হয় না-_-এই উহার এক বড় দোষ। কিন্তু “সুখ শবের 
অর্থকে আরও অধিক ব্যাপক করিয়া এই দোষ অনেকাংশে দূর কর! যায়; 
এবং নীতিধর্দ্ের নিত্যত্বসন্বদন্ধে উপরে যে আধ্যাত্মিক উপপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, 
কেহ কেহ াহারও গুরুত্ব আছে "বলিয়া মনে করেনু 7। তাই নীতিশাস্ত্রের 
আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক মার্গের মধ্যে গুরুত্বের ভেদটি কি, এইখানে তাহার 
আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক । 

€কাঁন কর নীতিদৃষ্টিতে উচিত কি অনুচিত, তাহার বিচার সুই প্রকারে 
কর! বইতে পারে £--| ৯৯ সেই কর্ণের লিছক্ বাহয ফল অর্থাৎ জগতের উপর 
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তাহার দৃশা পরিণাম কি ঘটিরাছে কিংবা ঘটিবে তাহা দেখিয়া) এবং (২) উজ্ঞ, 
কণ্মের অনুষ্ঠাতার ঝুফি অর্থাৎ বাসন। কিরূপ তাহা দেখিয়া। প্রথমটিকে 
আধিভোৌ তিক মার্থ বলে। দ্বিতীপ্পটিতে আবার দুই পক্ষের উত্তব হয়, এবং 
এই দুই পক্ষের ছুই ভিন্ন উন'নাম মাছে। এহ দিদ্ধান্ত পুর্ব প্রকরণসমূছধে উক্ত 
হইরাছে যে, শুদ্ধ কণ্ম কারতে হইলে বাপনাত্বক বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখা চাই এবং 
বাপনাম্মক বুদ্ধকে শুদ্ধ রাখিতে গেলে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি অর্থাৎ কার্যাকার্যের 
নির্ণ্ করিবার বুঁদ্ধও স্থির পম ও শুদ্ধ হওয়া 'চাই। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
কাহারও কশ্ম শুদ্ধ কিন! দেখিবার জন্য তাহার বাসনাত্মক বুদ্ধ গুদ আছে 
কি না তাহা দেখ। আবশ্যক, এবং বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ আছে কিনা দেখিতে 
হইলে পেবে ব্যবপায়ান্্বক বুদ্ধি শুদ্ধ আছে কিন! তাহ। দেখাও আবশ্যক । সার- 
কথা, কর্তার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসন। শুদ্ধ আছে কি না ইহার নিষ্পাত্ত শেষে ব্যব- 
সায়াঝ্মক বুদ্ধির শুদ্ধতা দ্বারাই করিতে হয় (গী. ২ ৪৯)। এই ব্যবপাক়াত্মক- 
বুদ্ধিককে সদ্সদৃবিবেচনশক্তিবূপে ম্বতন্্ব দেবতা বালর] মানিলে তাহাই 
আধিদৈবিক মার্গ হইয়। যায় । কিন্তু এই বুদ্ধি স্বতন্ত্র দৈবত নহে, আমাদের 
আত্মা এক অন্তারপ্রিক্সমাব্র; সেই জন্য বুদ্ধকে প্রধান মনে ন। করিয়। আত্মাকে 
প্রধান মানয়। বাসনার শুদ্ধতার বিচার করিলে তাহাই নীতিনিরক়ের 
আধ্যাত্বিক মগ হইয়। বার়। আমাধের শান্ত্রক।রের৷ বলেন যে, এই সমন্ত' 
মাগের মধ্যে আধ্যাত্মিক মার্গ শ্রেন্ঠ; এবং প্রসিদ্ধ জন্মন তত্ববেত্তা কাণ্ট 
ব্রদ্মান্মৈক্যের সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে না বলিলেও তিন স্বীয় নীতিশাস্ত্রের বিচার- 
আলোচনা, শুদ্ধ বুদ্ধি হহতে অথাৎ একএকার অধ্যাত্দৃষ্টি হহতেই সুরু. 
করিয়াছেন, এবং এহরূপ কেন করিতে হহয়াছে তাহার সম্পূণ উপপত্তিও তিনি 
দিয়াছেন।* গ্রীনের আভিপ্রারও এহরূপই | কন্ত এহ বিষয়ের সম্পূর্ণ 
আলো1চন। এই গ্রন্থে করা সম্ভব নর । নী।তমভ্তার সম্যক্ নির্ণয় করিবার জন্য 
কন্মের বাহ্য ফল অপেক্ষা কত্তার শুদ্ধ বুদ্ধিপ প্রতি কেন বিশেষ লক্ষ্য করিতে, 
হয়, তাহা ছুই এক উদাহরণ |ধর৷ পুর্বে চতুর্থ প্রকরণে আমি স্পষ্টরূপে 
দেখাহয়াহ; এবং এই সম্বঙ্ধে আধক বিচার পরে, ১৫শ প্রকরণে পাশ্চাত্য 
ও প্রাচ্য নাতনাগের তুলন। করবার সমক্স কর! যাহবে। আপাততঃ এহটুকুই 
বাপতেছি যে, যেকে।ন কণ্ম কাঁগবার সময় সেহ কম্ম করিবার বুদ্ধি প্রথমে 
আবশ্যক হয় বলি কর্মের ওচিত্যানৌচিত্যের বিচারও সর্বাংশে ঝুঁদ্ধর শু?াশুদ্ধ- 
তার বচারেরই উপর নিভর করে। বুদ্ধিখারাপ হহলে কম্মও থারুঠুপ হহবে? 

' কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্য কর্ম খারাপ হইলে তাহা হইতেই বুদ্ধও খারাপ হইবেই 
(সপ পল শা পপ সা আল পাস পপ পাপা পাপা শম্পা শপ পাপী পারা শা শি শশিপিশীপপাশীপীশিন। 
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হইবে এরূপ অনুমান করা যায়না । কারণ ভ্রমক্রমে তুল বুঝিবার দরুণ 
কিংব! অক্জানবশত ও রূপ কর্ম হইতে পারে এবং তখন সেই কর্্পকে নীতি- 
দষ্টিতে খারাপ বপিতে পার! যায় না । “অধিক লোকের অধিক জুখ+ এই 
নীতিতত্ব কেবল বাহ্য পরিণাম সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে; এবং এই স্বখ- 
ছঃখাত্সক বাহ্য পরিণাম নিশ্চিতরূপে গণনা করিবার বাহ্য সাধন বখন অদ্যাপি 
বাহির হয় নাই, তখন নীতিমত্তার্র এই কষ্টিপাথব্পের দ্বার! সর্বদাই ঘধার্থ নির্ণয় 
হইবার ভরসাও কর৷ যায় না। সেইরূপ মনুষ্য যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, 
তাহার এুষ্মি বদি শুদ্ধ না হয় তবে সে প্রত্যেক অবসরে ধন্মাচরণই করিবে তাহা! 
বল! যায় না। বিশেষতঃ তাহার যেখানে স্বার্থ আছে মেখানে ত কথাই নাই-_. 
স্বার্থে সর্বে বিমুহ্যন্তি যে২পি ধন্মবিদো জনাঃ (মভা, বি, ৫১, ৪) । সারকথা, মান্য 
তই জ্ঞানী, ধর্ববেত্ত! ব! বুদ্ধিমান হউক না, তাহার বুদ্ধি যদি সর্বভূতে সম না 
হইয়া থাকে তবে তাহার কন্ম্ম সর্বদাই শুদ্ধ কিংবা নীতিদৃষ্টিতে নির্দোষ হইবে 
এন্সপ কোন কথা নাই। তাই আমাদের শাস্ত্রকারের। স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, নীতির বিচার করিবার সময়, কর্মের বাহ্য ফল অপেক্ষা কর্তার বুদ্ধিকেই 
প্রাধান্য দিয়! বিচার করিতে হইবে 3 সাম্যবুদ্ধিই সদাচরণের প্রন্কত বীজ্দ। 
এবং ভগবদ্গীতায় অজ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে-_ 
| দূরেণ হ্যবরং কম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনপ্য় | 

বুদ্ধো শরণম্থিচ্ছ কৃপণাঃ ফলছেতবঃ ॥* 
তাহারও মণ্দধ এই | কেহ কেহ এই শ্লোকে (গী. ২. ৪৯) বুদ্ধির অর্থে জ্ঞান 
বুঝিয়া বলেন যে, কম্ম ও জ্ঞান এই ছুয়ের মধ্যে এখানে জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়৷ 
হইয়াছে। কিন্তু আমার মতে এই অর্থ নিতু্ল নহে। এই স্থলের শাঙ্কর- 
ভাষ্যেও বুদ্ধিযোগের অর্থ “সমত্ববুদ্ধিযোগ” কর হইয়াছে; এবং এই শ্লোক 
কম্মযোগের প্রকরণে আসিয়াছে । তাই বস্ততঃ উহার অর্থ কর্মমূলকই করিতে 
হয়) এবং সোজান্জি এ অর্থই খাটে । কম্ম করিবার লোক হই প্রকারের 
হইয়৷ থাকে; এক, ফলের দিকে-_ উদাহরণ যথা, তাহা হইতে কত লোকের 
কত স্থখ হইবে, সেই দিকে--নজর দিয়। যে-কাঞজজ করে; এবং দ্বিতীয়, বুদ্ধিকে 
সম ও নিফাম রাখিয়া যে কাজ করে, পরে কন্মধন্মসংযোগে থে পনিণামই 
হইবার তাহ! সংঘটিত হউক । তন্মধ্যে 'ফলহেতবঃ অর্থাৎ “ফলের দিকে দৃ্ত 
রাখিয়া! ক্ম করিবার” লোককে নৈতিক দৃষ্টিতে কপণ অর্থাৎ কনিষ্ঠ 1স্থর 
করিয়া সমন্বকুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার লোকদিগকে এই ফ্লে।কে শ্রেষ্ট বলিয় স্থির 

* এই ক্লোকের সরল অর্থ এইকষপ-__"হে ধনপ্রন্স! ( সমবৃদ্ধির যোগাপেক্ষা (শুধু) 
কর্ম খুবই নিকুষ্ট। (তাই) ( সম-) বুদ্ধিকেই আশ্রয় কর। ফলের দিকৈ নজর রাখিরা বে 
কব্পা করে সেই (পুরু) কৃপণ অর্থাৎ নিয় তেপীর“। 

৪৯ 
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করা হইয়াছে এই শ্লোকের প্রথম ছুই চরণে এই খ্বাহা৷ বল হইয়াছে ধে, 
প্ুরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়'--হে ধনঞ্জয় !.সমত্ববুদ্ধিষৌোগ অপেক্ষ। কেবল- 
মাত্র কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট--তাহার তাৎপর্য ইহাই ; এবং অজ্ঞুন যে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, “ভীম্মপ্রোণদিগকে আমি কেমন করিয়া বধু করিব?” তাহারও 
ইহাই উত্তর ইহার ভাবার্থ এই যে, মরা কিংঝ মারা - শুধু এই ক্রিয়ার দিকে 
লক্ষ্য না করিয়! মন্থষ্য কোন্ বুদ্ধিতে এ কাজ করে” তাহার প্রতিই দৃষ্টি করা! 
আবশ্যক; নেই জন্য এই গ্লোকের তৃতীয় চরণে উপদেশ দেওয়৷ হইয়াছে 

যে, “তুমি বুদ্ধির অর্থাৎ সমবুদ্ধির আশ্রয় লও* এবং পরে উপসংহারাত্মক 
অষ্টাদণ অধ্যায়েও ভগবান্ পুন্লার বলিয়াছেন যে, প্বুদ্ধিযোগের আশ্রয় করিয়! 
তুমি আপন কর্ম কর”। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আর এক শ্লোকেও ব্ক্ত 

হয় যে, গীতা নিছক কর্মের বিচারকে কনিষ্ঠ মনে করিয়।! সেই কন্মের প্রেরক 
বুদ্ধিরহ বিচারকে শ্রে্ঠ বলিয়া মানেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্মের ভালমন্দ অর্থাৎ 

সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ বণিত হহয়াছে। যদি শুধু কম্মফলের 
দিকে ই গীতার লক্ষ্য হইত তাহা হইলে ভগবান্ ইহাই বলিতেন যে, অধিক 
লোকের বাহাতে সুথ হয় সেই কম্মুই সান্বিক। কিন্তু তাহা না বলিয়৷ অষ্টাদশ 

অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, “ফলাশ! ছাড়িয় নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে কর্ম তাহাই 

সাত্বিক কিংবা! উত্তম” (গী. ১৮ ২৩)। হা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় থে, 
কন্দের বাহ্য ফল অপেক্ষা কর্তীর নিষ্কাম, সম ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিকেই কন্দাকর্দ 

বিচার করিবার সময় গীতা অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন ; এই নীতিস্থত্রই স্থিতপ্রজ্ঞের 

আচরণসম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে সিন্ধ হয় যে, স্থিত প্রজ্ঞ যে সাম্যবুদ্ধির দ্বারা নিজের 

সমান, ছোট ও সাধারণ লোকের সাহত ব্যবহার কণিয়া। থাকেন, সেই সাম্য- 
বুদ্ধিই তাহার আচরণের প্রকৃত বীজ; এবং এই আচরণের দরুণ সর্বভূতের 

যে হিত হয়, তাহা সেই সাম্যবুদ্ধির শুধু বাহ্য ও আন্্ষক্ষিক পরিণাম । সেই- 

রূপই ধাহার বুদ্ধি পুর্ণ সাম্যাবগ্থার পৌছিয়াছে, পেই ব্যক্তি লোকের কেবল 

আধিভৌতিক সুখ পাঁভ করাইবার জন্যই নিজের সমস্ত কম্ম করিবেন না। 

তিনি অন্যের ক্ষতি করিবেন না, সত্য; কিন্তু, ইহা! তাহার মুখ্য ধ্যেয় 

বিষয় নহে । সমাজে অবস্থিত মন্ুষোর বুদ্ধ অধিকাঁধিক শুদ্ধ হইয়৷ নিজের 

মতোই শেষে -সমস্ত লোক যাহাতে আধ্যাত্মিক পুর্ণাবস্থায় পৌছিতে পারে 
স্থিত প্রন্ত সেইরূপ প্রবত্ব করিয়া থাকেন । মন্ুষ্যের কর্তব্যের মধ্যে ইহাহ শ্রেষ্ট 
ও সান্বিক কর্তব্য। .কেবলমাত্র আধিভৌতিক স্ুখবৃদ্ধির প্রধত্নকে আমি গৌণ 
কিংবা রাজসিক বলিয়। মনে করি। ' 

গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কর্মীকর্মনিরয়ার্থ কর্থের বাহ ফলের প্রতি 

. লক্ষ্য ন! করিয়া, কর্তীর শুদ্ধ বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। ইহার উপর 

কতকগুপ লোকের এইপ্পপ তকপুর্ণ মিথ্য। আপত্তি আছে যে, বদি কম্মফলের 
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শ্রুতি দৃষ্টি না করিয়া স্বেবল শুদ্ধ বুদ্ধিরই এইবপ বিচার করি তবে মানিতে 
হইবে যে, শুন্গবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্য কোঁন-নাকোন দুক্ষম্ম করিতে পারেন, এবং 
তখন তো তিনি সমস্ত ছুক্ষ'্ই করিবার অধিকার পাইবেন ! এই আপত্তি আমি 
কেবল আমারই কল্পনা হইতে বাহির করিয়াছি এরূপ নহে; কোন কোন 
পাডরী বাহাছবর গীতাধন্দবের উপর এই আপত্তি করিয়াছেন, তাহা আমার 
নজরে আসিয়াছে* । কিন্তু এই আরোপ কিংবা আপত্তি নিতান্তই মূর্খতাস্থচক 
কিংব। ছুরাগ্রহবাঞ্জক এইব্প বলিতে আমার ঝোন দ্বিধা হয় না । অধিক-কি+ 
ইহা বলিতেও কোন বাধা নাই যে, আফ্রিকার কোন কালোকুচ্কুচে অসভ্য 
মনুষ্য সুসভ্য রাষ্ট্রের নীতিতত্বের ধারণা করিবার যেরূপ অযোগ্য ও অসমর্থ 
সেইরূপই এই পান্বী তদ্রলোকদিগের বুদ্ধি, বৈদিক ধন্মোক্ত স্থিতপ্রজ্ছের 
আধ্যাখ্িক পুর্ণাবস্থ। শুধু ধারণা! করিতেও স্বধন্মের "বার্থ ছুরাগ্রহবশতঃ কিংব! 
অন্ত কোন খারাপ ও ছুই মনোবিকারবশতঃ অসমর্গ হইয়া! গিয়াছে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রপিদ্ধ জর্মন তবজ্ঞানী কাণ্ট স্বকীয় নীতিশান্ত্-সংক্রান্ত গ্রন্থের অনেক 
স্থানে লিখিক্নাছেন যে, কর্মের বাহ ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নীতিনির্ণযার্থ 
কর্তার বুদ্ধিরই বিচার করিতে হইবে ।1 কিন্তু ক্যাণ্ট সম্বন্ধে কেহ এইরূপ 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া দেখি নাই । তবে উহ! গীতার নীতিতত্ব- 
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সন্বন্ধেই কিরূপে উপযুক্ত হইবে ? বুদ্ধি সর্ধভূতে সম ৰইলেই পরোপকার.কর 
দেহস্বভাবই হইয়া পড়ে; এবং তাহার পর, অমৃত হইতে মৃত্যু আস! যেরূপ 
অসম্ভব, সেইরূপ পরমজ্ঞানী ও পরমগুদ্ববুদ্ধি পুরুষের দ্বারা কুকর্ম ঘটা? 
অসম্ভব হয়। কর্মের বাহ্ফলের বিচার না করিতে যখন গীতা বলেন, তখন 
তাহার অর্থ ইহ! নহে যে, যাহ! ইচ্ছা তাহাই কর? প্রত্যুত গীতা বলেন যে, 
যখন বাহাতঃ দন্ত কিংবা লোতবশতঃ কেহ পরোপকার করিবার ভান 
করিতেও পারে, কিন্তু সর্ধস্ততে এক আত্মার উপলব্ধির ছ্বার৷ বুদ্ধিতে যে স্থৈর্যঃ 

ও সমতা আসে, তাহার ভান কেহ করিতে পারে না; তখন কোনও কার্যের 
ওঁচিতা-অনৌচিতোর বিচার করিবার সময়, কর্মের বাহ্য পরিণাম অপেক্ষা) 
কর্তার বুদ্ধির প্রতিই সমুচিত লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । সংক্ষেপে বলিতে পার! 
যায় যে, নীতিমন্ত! শুধু জড় কর্মের মধ্যেই অবস্থিত নহে, উহা! সম্পূর্ণরূপে 
কর্তীর বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া থাকে, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত । গীতাতেই 
পরে বল৷ হইয়াছে যে, এই আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের অন্তর্গত প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি 
না করিয়া কেহ যদি যাহা উচ্ছা তাহাই করে তবে সেই ব্যক্তিকে রাক্ষসী 
কিংবা তামসিক প্রকৃতির লোক বলিতে হইবে (গী. ১৮. ২৫)। একবার 
বুন্দি সম হইলে পর সেই বাক্তিকে পরে কর্তব্যাকর্তব্যের বেশী কিছু উপদেশ 
করিতে হয় না) এই তত্বটির প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া তৃকারাম বাব! শিবাজী, 
মহারাজাকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন-_. 

কল্যাণকারক অর্থ বাচা এক । 
সর্বাভূঁতী দেখ এক আত। ॥ 

অর্থাং--ইহার একই কল্যাণকর অর্থ, সর্ধভূতে এক আত্মাকে দেখ (তু. গা, 
8৪২৮, ৯)) ইহাতেও ভগবদ্গীতার ন্যায় কর্মযৌগের একই তত্ব ব্যক্ত 
হইয়াছে। এখানে পুনর্বার বল! আবশ্যক যে, সাম্যবুদ্ধিই সদাচরণের বীজ 
হইলেও, ইহা হইতে ইহাও অনুমান করা উচিত নহে যে, পূর্ণ শুদ্ধ-বুদ্ধি 
না হওয়া পর্য্যন্ত কম্ম্মকারীকে হাত গুটাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হইবে। 
স্থিত প্রজ্জের ন্যায় বুদ্ধি ধারণ করাই পরম ধোয্ ; কিন্তু গীতার আরন্তেই এই 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, এই পরম ধ্যেয়ের পূর্ণরূপে সিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত 
প্রতীক্ষা ন! করিয়া ষতট। পারা যায় ততটাই নিষ্কাম বুদ্ধিতে .প্রতোক মনুষ্য 
নিজের কর্ম করিয়া যাইবে ; তাহাতেই বুদ্ধি অধিকাধিক শুদ্ধ হইয়। শেষে 
পুর্ণ সিদ্ধি লাভ হইবে।. পূর্ণ সিদ্ধি না লাভ হইলেস্জন্ব করিব না এরূপ আগ্রহ 
ধরিয়া বৃথা কলহরণ ফরলিবে না (গী, ২. ৪০)। ৰ 

“সর্বতভূৃতহিত' কিংবা “অধিক লোকের অধিক কল্যাণ এই নীতিতন্ব শুধু 
বাহা কশ্শেক্স সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়! শাখাগ্রাহী ও সংকীর্ণ; 'সর্বভূতে এক 
আআ” স্থিতগ্রজ্ঞের এই সাম্যবুদ্ধি মুলগ্রাহী হওয়ায় উহাকেই নীতিবিরয়ের 
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ক্টার্য্য শ্রেষ্ঠ বলিয়! মান্টিতে হইবে । এই কথাটি এইরূপ সিদ্ধ হইলেও এই 
সম্বন্ধে কাহার৭ কাহারও আপত্তি আছে যে, উহার দ্বারা ব্যবহারিক আচ- 
রণের ঠিক উপপত্তি লাগে না । প্রায়ই সন্ন্যাসমার্গীয় স্থিতপ্রজ্ছের জাগতিক: 
বাবার দেখিপ্নাই আপত্তিকারী'দগের মনে এই আপত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু 
অন্ন বিচারাস্তে যে কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, স্থিত প্রজ্ঞ' 
কর্ম্মধোগীর বাবহারে এ আপত্তি খাটে ন7া। অধিক কি, সর্বভূতে এক আত্মা 
কিংবা আঞ্মৌপমাবুদ্দিবূপ তত্বের দ্বারা ব্যবহারিক নীতিধর্ম্মের যেরূপ সম্যক 
উপপত্তি হয়, সেরূপ অন্য কোন তের দ্বার। হয় না বলিলেও চলে । উদ্দাহরণ' 
যথা--সমন্ত দেশে ও সমস্ত নীতিশান্ত্রে াহাকে প্রধান বলিয়া মানে, সেই 
পরোপকারধন্মকেই ধর না কেন। “অনোর যে আশ্মা তাহাই আমার আত্ম” 
এই অধাত্মতত্বের দ্বারা পরোপকার ধর্মের যেরূপ উপপণ্ডি হয় সেরূপ কোনও, 
আধিভৌতিকবাদের দ্বারা হয় না। বড়জোর, আধ্বিভোঁতিক শাস্ত্র ইহাই বলিতে 
পারে যে, পরোপকার.বুদ্ধি এক নৈদর্গিকগুণ এবং উহা উৎক্রান্তিবাদ অনুসারে 
বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এইটুকু হইতে পরোপকারের নিতাত্ব সিদ্ধ হুইচ্ডে 
পারে না শুধু নহে, অধিকন্ স্বার্থ ও পরার্গের মধ্যে ঝগড়া বাধিলে এই ছুই 
ঘোড়ার উপর সওয়ার হইতে ইচ্ছুক চতুর স্বার্থী ব্যক্তিও আপন মতলব সন্দুখ্ধে 

* ঠেলিয়! লইবার এই জন্য স্ুবোগ পায়। এই কথা আমি পূর্বে চতুর্থ প্রকরণে 
বলিয়াছি। কিন্ত এই সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, পরোপকার-বুদ্ধির 
নিত ত্ব সিদ্ধ করিয়া লাভই বা কি হইবে? সর্বভূতে একই আত্মা আছে 
মানিয় প্রত্যেক ব্যক্তি যদ্দি সদাসর্বদ] সর্বভূতেরই হিতসাধনে প্রবৃত্ব হয় তাহা 
হইলে তাহার নিজের কাজ কিরূপে চুপিবে ? এবং এইরূপে নিজেরই যোগঙ্ষেম 
না চালাইতে পারিলে সে অপর লোকের ক্রলাণণ কি প্রকারে করিবে? কিন্তু 
এই আশঙ্কা! অকাট্য কিংবা! নৃতনও নহে । ভগবান্ গীতাতেই এই প্রশ্নে 
এইরূপ উত্তর দিয়াছেন যে-_-"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহুম্* 
(গী. ৯. ২২); এবং অধাত্মশাস্ত্রের যুক্তি দ্বারাও এ অর্থই নিষ্পন্ন হয়। 
লোককল্যাণ করিবার বুদ্ধি বাহার হইয়াছে সে ব্যক্তি খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া, 
দিবে এরূপ নচ্চে; কিন্তু আমি লোকের উপকারের জন্যই দেহ ধারণও করি- 
তেছি, এইরপ তাহার বৃদ্ধি হওয়া চাই। জনক বলিয়াছেন যে, এইক্প বুদ্ধি 
হইলেই ইন্ত্িয়গণ আপনার, অধীন হয় এবং লোককল্যাণ সাধিত হয় ( মা 
অধ্ধ, ৩২)? এবং মীমাংসকদিগের এই দিদ্ধান্তের অন্তর্গত বীজও শ্রই ষে 
যল্পের অবশিষ্ট অন্ন যে গ্রহণ করে তাহাকে অমৃতঃ** বলিতে হইবে (গী, 
৪. ৩১)। কারণ, তাহাদের দৃষ্টিতে জগতের ভরণপোষণের কর্ই' বজ্ঞ, অতএব 
পোককল্যাণকর কর্ম করিবার সময় তাহা দ্বারাই নিজের জীধিকানির্বাহ 
হইর! থাকে এবং করা উচিত, তাহার! স্থির করিস্সাছেন. যে, নিজের স্বার্থের জন্য 
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ষক্তচক্রের উচ্ছেদ করা! ভাল নহে। দাঁসবোধে শ্রীসমর্থ রামদাসম্বানমীও বর্ণনা 
করিয়াছেন যে-_ 

তো! পরোপকার করিত চ গেলা । 
পাহিজে তো জ্যালা ত্যাল!। 
মগ কায উণে' ত যাল]। 
ভূমগ্ুলী ॥ 

অর্থাৎ_-সে পরোপকাঁরই করিতে থাকে, তাহার প্রয়োজনের জন্য সকলেই 
প্রস্তুত পৃথিবীতে তাহার অভাব কি (১৯. ৪. ১০) ব্যবহারদুষ্টিতে দেখি- 
লেও নিজের অভিন্ততায় জান! যায় যে, এই উপদেশ সমস্তই যথার্থ। সারকথা, 
জগতে দেখ! যায় যে, লোককল্যাপার্থ যে চেষ্টা করে তাহার যোগক্ষেম 
কখনও আটকাইয়া থাকে নাঁ। কেবল পরার্থ করিতে হইলে তাহাকে নিষফ্ষাম- 
বুদ্ধিতে প্রস্তত থাকা চাই। সমস্ত লোক আমার নিজের মধ্যে এবং আমি নিজে 
সমস্ত লোকের মধো, এই ভাবনা একবার দৃঢ় হলে পর, পরার্থ হইতে স্বার্থ 
ভিন্ন কিনা এই প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না । “আমি” ভিন্ন ও “লোকেরা” 
ভিন্ন, এই আধিভৌতিক দ্বৈতবুদ্ধিতে “অধিক লোকের অধিক সুখ সম্পাদন 
করিতে যে প্রবৃত্ত হয় তাহার মনে উপরি-উক্ত মিথ্যা সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। কিন্তু সর্বং খ্িদং ব্রঙ্গ” এই অন্বৈতবুদ্ধিতে পরোপকার করিতে ফে 
প্রবৃত্ব হইয়াছে তাহার এই সন্দেহ থাকে না? সর্বভূতা্ৈক্যবুদ্ধিতে নিষ্পক্ন 
সর্বভূতহিতের এই আধ্যাত্মিক তত্ব, এবং স্বার্থ ও পরার্থরূপী দ্বৈতৈর অর্থাৎ 
অধিক লোকের ন্থখের তারতমা হইতে নিঃস্থত লৌককল্যাণের আধিভৌতিক 
তত্বের মধ্যে এইটুকুই ভেদ, তাহা মনে রাখা আবশাক । লোক কল্যাণের হেতুটি 
মনে পোষণ করিয়। সাধুপুরুষ লৌককল্যাণ করেন না। আলো দেওয়া যেরূপ 
সুর্য্ের-স্বভাব, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বার মনে সর্বহৃতা্মৈক্যের পূর্ণ উপলব্ধি 
হইলে, লৌককল্যাণ করা৷ এই সাধুপুরুষর্দিগের সহজ স্বভাব হইয়! যায়; এবং 
এইরূপ স্বভাব হইয়া গেলে, সুর্য যেরূপ অন্যকে আলো দিবার সময় আপনাকে 
আপনি প্রকাশ করেন, সেইরূপই সাধুপুরুষের পরার্থ উদ্যোগের দ্বারাই 
তাহার যোগক্ষে মও শ্বতই সিদ্ধ হইয়| খাকে। পরোপকার করিবার এই দেহ- 
স্বভাব এবং অনাসক্ত-বুদ্ধির একত্র মিলন হইলে পর যতই সঙ্কট আসুক না কেন, 
তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, কিংবা সঙ্কট সহ্য করা ভাল অথব! যে লোক- 
কল্যাণের পরিবর্তে এই সঙ্কট আসিয়াছে তাহাকে ত্যাগ করা ভাল ইহার 

,বিচারমাত্র না করিয়া, ক্রহ্গাত্মক্যবুদ্ধিবুবিশিষ্ট সাধুপুরুষ নিজের কাধ্য সমানই 
করিতে থাকেন ; এবং প্রসঙ্গ. উপস্থিত হুইলে দেহপাত হইলেও তাহার জন্য 
চিন্তা করেন্ীনা ! কিন্তু স্বার্থ ও পরার্থ ভিন্ন মনে করিয়! দীড়িপাল্লার কাঁটা! 
কোন্দিকে ঝুঁকিতেছে তাহা দেখিয়া! ধন্মাধর্ম নির্ণয় করিতে যাহারা শিখিয়াছে 
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ভাহাদের লোককল্যাণেব্ন ইচ্ছা এতট। তীত্র কখনই হইতে পারে না । তাই 
সর্বভৃতহিতের তত্ব ভগবদৃগীতার সম্মত হইলেও, তাহার উপপত্তি অধিক লোকের 
বি বাহ্য স্থখের তারতম্যের দ্বাব্া! লাগাইননা, লোকসংখ্যা অথবা তাহাদের 
সুখের নুনাধিকতার বিচারকে আগন্তক সুতরাং 'হীন স্থির করিরা, শুদ্ধ 
ব্যবহারের বীজ্ভৃত সামাবুদ্ধির উপপত্তি, অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিত্য ব্রদ্গজ্ঞানের 
আধারে বিবৃত উই | 

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সর্ধভূতহিতার্থে চেষ্টা করা কিংবা লোককল্যাণ ঝ 
পরোপকার করিবার যুক্তিসিদ্ধ উপপত্তি কি, তাহ! ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। 
এক্ষণে, সমাজে এক মনুষ্য অন্য মন্ুষ্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে তৎ- 
সম্বন্ধে সাম্যবুদ্ধর দৃষ্টিতে আমাদের শাস্ত্রে যে মুল নিয়ম বিবৃত হহয়াছে তাহার 
বিচার করিব। “ঘত্র বা অস্য সর্বধান্মৈবাভৃৎ ( বৃহ, ২, ৪. ১৪ )-_যাহার সমস্ত 
আম্মময় হইয়াছে, সে ব্যক্তি সাম্যবুদ্ধির দ্বাপজাই সকলের সাঁহত ব্যবহার করিয়! 
১ এই তব বুহদারণ্য ক ব্যতীত ঈশাবাস্য (ঈশা, ৬) এবং কৈবল্য (কৈ. 
১, ১০) উপনিষদে এবং মন্ুসংহিতাতেও (মনু, ১২. ৯১ ও ১২৫) প্রদত্ত 
টি এবং “সর্ব ছুস্থমা ম্মানং সব্বভূতানি চাত্মনি” এহরূপ গাতার ষ্ঠ অধ্যায়ে 
এই তব্বেরই অক্ষরশঃ উল্লেখ আছে। অব্বভৃতাক্ম্যেক্যের কিংব! সাম্যবুদ্ধির এই 

' ষে তত্ব, আত্মোপন্যদৃষ্টি তাহারই এক রুপান্তর । কারণ, উহা হহতে এই সহজ 
সিদ্ধান্তই বাহির হর যে, সমস্ত ভূততে বখন আমি মাছি ও আমাতে যখন সমস্ত 
আছে, তখন আমি আপনার সাহত যেরূপ ব্যবহার করি সেহরূপই অন্যতৃতের 
সহিত আমার ব্যবহার করিতে হইবে । তাই, এহ “আত্মোপমাদৃষ্টিতে অর্থাৎ 
সমানভাবে থে সকলের সহিত ব্যবহার করে” সে-ই উত্তম কম্মযোগা 1স্থৃতপ্রজ্ঞ, 
এইরূপ বলিয়া তাহার পর ভগবান অজ্ুনর্কে সেই অন্ুসারে ব্যবহার করিতে 
উপদেশ করিয়াছেন (গী. ৬. ৩০-৩২)। অজ্জুন অধিকারা হওয়ায় গীতায় এই 
তত্বের বেশী খোলসা করা আবশ্যক হ্য় নাই । কিন্তু সাধারণ লোককে নীতি 
ও ধম্ম বুঝাইবধার জন্য রচিত মহাভারতে অনেক স্থানে 'এহ তত্ব বিবৃত কারয়! 

(মভা. শাং, ২৩৮. ২১) ২৬১, ৩৩ )১ :ব্যাসদেব তাহার গভীর ও ব্যাপক অর্থ 
স্পষ্ট করিয়। দেখাইয়াছেন । উদাহরণ যথা_-উপনিবং ও গীতায় সংক্ষেপে 
কথিত আয্মোপম্যের এই তন্বই প্রথমে এইরূপে বুঝাইয়াছেন-__ 

আত্মোপমস্ত ভূতেষু যো বৈ ভবতি পুরুষ । 
৮. ন্যম্তদণ্ডো জিতক্রোধঃ স প্রেত্য সুখমেধচুত ॥ 

“ষে ব্যক্তি আপনার মতো পরকে মনে, করে এবং যে ব্ক্তি ক্রোধকে জয় ' 
করিয়াছে সে পর€লাকে সুখলাভ করে* (ভা, অঙ্থ ১১৩.৬)। এক ব্যক্তি অন্যের 
সহিত কিব্প ব্যবহার করিবে তাহার বর্ণনা এইখানেই শেষ না ক্রিয়া পরে 
বলিয়াছেন--. 
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ন তৎ পরস্য সন্দধ্াৎ গ্রতিকুলং ষদাত্বনঃ 1 
এয সংক্ষেপতো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রৰর্ততে ॥ 

*“আপনাক্স বাহ! প্রতিকৃজ অর্থাৎ ছুঃখকারক বলিয়া মনে হয়, সেরূপ ব্যবহাক্স 
'অনা লোকের পহিত করিবে না, ইহাই সমস্ত ধর্ম .ও নীতির সার, বাকা 
সমস্ত ব্যবহার লোভমূজ ক” (মভা, অঙ্ক. ১১৩. ৮)। শেষে বৃহস্পতি যুধিষ্টিরকে 
বলিয়াছেন__ 

প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ স্ুখছুঃথে প্রিক়াপ্রিয়ে । 
আত্মেপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগরচ্ছতি ॥ 
যথাপরঃ প্রক্রমতে পরেধু তথা পরে প্রক্রমস্তেৎপরম্মিন্। 
তখৈব তেষৃপমা জীবলোকে যথা ধর্মে নিপুণেনোপদিষ্টঃ ॥ 

পথ কিং! দুঃখ, প্রিষ্ন কিংবা অপ্রিয়, দান কিংবা নিষেধ__-এই সমস্ত বিষয়ে 
প্রত্যেক মনুষ্য নিজের আত্মা কিরূপ অন্কভব করে তাহা দেখিয়া অন্যের 
সম্বন্ধে অনুমান করিবে । একজন যেরূপ অন্যের সহিত ব্যবহার করে, মেইরূপ 
অন্য লোক তাহার সহিত ব্যবহার করে ; তাই, এই উপম। লইক়্াই এই 
জগতে আত্মৌপম্যের দৃষ্টিতে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের ধর্ম বলিতে হইবে” 
€ অনু, ১১৩. ১, ১০)। পন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ* এই 
শ্লোক বিদ্রনীতিতেও আছে (উদ্যো. ৩৮. ৭২))১ এবং পরে শাস্তিপর্কে 
€ শাং, ১৬৭, ৯) পুনর্বার বিছুর এই তত্বই' যুধিঠিরকে বলিয়াছেন। কিন্ত 
'আত্বৌপম্য নিয়মের এই এক অংশ যে, লোককে ছঃথ দিও না, কারণ তোমার 
যাহা ছঃ:থজনক তানাই অন্য লোকেরও হুঃখজনক হইয়া! থাকে । এখন ইহার 
উপর কদাচিৎ কাহারও এই সংশয় স্থায়ী হহবে যে, ইহ। হইতে এই নিশ্চয়াত্বক 
অন্গমান কিরূপে বাহির হহতেছে যে” তোমার যাহা! স্খজনক বলিয়া মনে হয় 
তাহাই অন্য পোকেরও স্থুখঙজনক, এবং সেইজন্ত অনা লোকেরও যাহা সুখকর 

হইবে, সেই প্রকার ব্যবহার কর? এই শঙ্কা! নিরসনার্থ ভীম্ম যুধষ্টিরকে ধর্মলক্ষণ 
বলিবার সময় ইহা অপেক্ষা বেশী থোপস। করিয়া এই নিয়মের হই অংশের পট 
উল্লেখ করিয়াছেন__ 

যদন্যৈবিহিতং নেচ্ছেদা স্ুনঃ কর্ম পুরুষঃ | 
ন তত পরেষু কুবীত জাননপ্রিরমাত্মনঃ ॥ 
জীবিতঃ ষঃ স্বয্পং চেচ্ছেৎ কথং সোহন্যং প্রঘাতয়েৎ। 
ষদ্যদাত্মনি চেচ্ছেৎ তৎ পরস্থিন্নপি চিন্তয়েৎ ॥ . * 

' অর্থাৎ আমার সহিত অন্যঞ্লৌক বেপ ব্যবুহার কারবে না বলিয়া! আমি ইচ্ছা করি 
সেইরূপ, অর্থাৎ আপনার কিসে ভাল লাগে বুবিয়া আমি অন্য লোকের সহিতও 
সেরূপ ব্যবহার করিব না। আমি 1নজে জীবত থাকব বালয়৷ যদ ইচ্ছা করি 
ভাহু। হইলে অন্যকে বধ করিব কি প্রকারে? যাহা আমি চাহি তাহ। অপরেঙ 
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চাঁন্ছে ইহা মনে রাখিতে হইবে” (শা, ২৫৮, ১৯. ২১)। এবং অন্য স্থানে 
এই নিরমই বলিবার সময় এই “অনুকূল” কিংব। “প্রতিকূল” বিশেষণ প্রয়োগ না 

করিস ষে কোন প্রকারের ব্াবহার বিষগে সাধারণতঃ বিছ্ুর বলিগ্াছেন-_-' 
তস্মাতব্মপ্রধানেন তবিতব্যং বতাত্মনা | 
তথা চ সর্বদৃতেধু, বর্ভিতব্যং ষথাত্মনি ॥ 

পইন্ড্িয়নিগ্রহ করিয়া ধর্মের সহিত ব্যবহার করিবে; এবং আপনারই ন্যা় 
সমস্ত ভূতের সহিত্ব ব্যবহার করিবে” ( শাং, ১৬৭, ৯)। কারণ, শুকানুপ্রঙ্জে 
ব্যাস বলেন -- 

যাবানাজ্বনি বেদাআ্া তাবানাআ পরাত্মনি ॥ 
য এবং সততং বেদ সোহ্মৃতত্বায় কল্পনতে । 

"আমার শরীরের মধ্যে যতখানি আত্মা, অন্যের শরীরেও ততখানি আছে, ইহা 
ষে সর্বদা জানে সে-ই অসৃত্ত্ব অর্থীৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়।” (মভা, 
শাং. ২৩৮, ২২)। বৃদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব মানিতেন ন।; ন্যুনকল্পে, আত্মবিচারের 
ব্যর্থ গোলযোগের মধ্যে পড়িও না, এইরূপ তিনি স্পষ্ট বলিক্সাছেন। তথাপি 
বৌদ্ধ ভিক্ষু অন্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ইহা বঝলিবার সময় বুদ্ধ ও 
আত্মৌপম্যদৃষ্টির এই উপদেশ দিয়াছেন-__ 

যথ! অহং তথা এতে বথা এতে তথা অহং। 
অতন্তানং ( আত্মানং ) উপমং কত্বা ( কৃত্ব। ) ন হনেয্যং ন ধাতদ্নে॥ 

“যেমন আমি তেমনি ইহারা, (এইবূপ) নিজের সমান বুঝিয়া ( কাহাকেও ) 
বধ করিবে না এবং বধ করাইবে না” (সুত্বনিপাত, নালকমুত্ত ২৭ দেখ )। 
ধম্মপর্দ নামক আর এক পালী বৌদ্ধগ্রন্থেও (ধন্পপদ, ১২৯ ও ১৩০) উক্ত 
শ্লোকেরই দ্বিতীয় চরণ ছুইবার অক্ষরশঃ প্রদর্ত হইয়াছে; তাহার পর তখনই 
মনুম্থতি (৫. ৪৫ ) ও মহাভারত ( অঙ্গ, ১১৩, ৫) এই হুই গ্রন্থে লিখিত 

ন্নোকের নিয়লিখিত অগ্ুবাদ পালীভাবায় করা হইয়াছে-_- 
স্থখকামানি ভূতানি যে। দণ্ডেন বিহিংসতি । 
অত্তনে। সুখমেসানে ( ইচ্ছন্) পেচ্য সো ন লততে সুখং ॥ 

"€ আপনারই ন্যায় ) স্থখের ইচ্ছাকারা অন্য প্রাণীদিগের যে ব্যক্তি আপনা 
(অত্তনো) সুখের জন্য দণ্ডের দ্বারা হিংসা করে, মৃত্যুর পর তাহার স্থুখ 
হয় না” (ধন্মপদ ১৩১)। আগ্মার অস্তিত্ব না মানিলেও আগ্োপম্যের এই 
ভাষ। বখন,বৌদ্ধগ্রস্থে পাওয়া যায়, তখন বৌদ্ধ গ্রন্থকারেব, এই বিড্রার যে বৈদিক 
ধশ্প্রস্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা! স্পষ্ট দেখা যায়। থাক্, ইহার বিস্তৃত 
বিচার পরে করা-যাইবে। উপরি-উক্ত বিচার হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, 
“সর্রভৃতস্থমাত্বানং সর্ধতৃতানি চাত্বনি” এইরূপ যাহার অবস্থা হইয়াছে সে ব্যক্তি 
ক্ান্যের সহিত ব্যরহার করিবার সময় ' আত্মৌপন্য-বুদ্ধিতেই সর্বদা ব্যবহার 
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ক্করিয়া থাকেন; এবং এইরূপ ব্যবহারের ইহাই এক*মুখা নৈতিক :তর্ক_ 
এইরূপ আমরা প্রাচীনকাল হইতে বুঝিরা আসিয়াছি । সমাজে এক মনুষ্য 
অনা মন্ধষোর সহিত্ত কিব্ূপ বাবহার করিবে, তাহার নির্ণয়ে, আম্মৌপম্যবুদ্ধির 
এই স্থত্র,“আধিক লোকের অধিক হিত” এই আধিভৌতিক তত্ব অপেক্ষা! 
অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, নির্দোষ, নিঃসন্দিপ্ণ, ব্যাপক, শ্বল্প ও অজ্ঞান মন্ুষ্য- 
দিগেরও সহঞ্জে বোধগম্য হইবার যোগা, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে ।* 
ধর্ম ধর্দপাস্ত্বের এই রহস্য (এষ সংক্ষেপতে ধন্মঃ ) কিংব! মূলতত্বের অধ্যাত্ম- 
দৃষ্টিতে যেরূপ উপপত্তি হয় কর্মের বাহ্য পরিণামের প্রতি দৃষ্টিশীল আধি- 
ভোৌতিকবাদে সেরূপ হম না। এবং মেইজন্যই ধর্মাধন্্নশাস্ত্রের এই প্রধান 
নিরমকে, কর্্মযোগের আধিভৌতিক দৃষ্টিতে ধাহার! বিচার করেন সেই পাশ্চাত্য 
পণ্তিতদিগের গ্রন্থে প্রধান স্থান দেওয়া হয় নাই। অধিক কি, আত্মৌপম্য- 
দৃষ্টির সুত্র একপাশে সরাইয়। রাখিয়া, তাহারা সমাজবন্ধনের উপপত্তি "অধি- 

ংশের অধিক সুখ” ইত্যাদি _দৃশ্াতত্বপ্রয়োগেই লাগাইবার চেষ্টা করিয়া 
খ[কেন। কিন্ত উপনিষদে, মনুস্থৃতিতে, গীতার, মহাভারতের অন্যান্য প্রক- 
রূপে এবং কেবল বৌদ্ধধর্থে্ নহে, প্রত্যুত অন্যান্য দেশে ওধর্মেও আআ্মৌপম্যের 
এই সহজ নীতিতন্বকেই সর্বত্র অগ্রস্থান প্রদত্ত হইগ্নাছে, দেখ! যায়। ইহ্দী 
ও খৃষটায় ধর্পুস্তকে “তুমি আপন প্রতিবেশীকে আপনারই মত প্রীতি কর”' 
€লেভি, ১৯. ১৫) মাথ্যু. ২২, ৩৯) এই 'যে অন্ুজ্ঞা আছে তাহা! এই 
নির়মেরই রূপান্তর । খুষ্টানেরা ইহাকে সোনার নিয়ম অর্থাৎ সোনার 
স্যার মুল্যবান নিয়ম বলেন) কিন্তু আত্মৈক্যের উপপন্তি উহাদের ধর্মে 
'নাই। “তুমি নিজের সহিত অন্য লোকের যেরূপ ব্যবহার ইচ্ছা কর, 
তাহাদের সহিত তোমার নিজেরও সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত (মা. ৭. 
১২ ) ল্যু, ৬, ৩১), খৃষ্টের এই উপদেশও আম্মৌপম্ন্ত্রের এক অংশ মাত্র; 

গ্রীৰদ্দেশের তন্বপ্রপ্ডিত আরিইটলের গ্রন্থে মন্ুষ্যপ্দিগের পরস্পরব্যবহারের 
এই তত্বই অক্ষরশঃ কথিত হইয়াছে । ্যারিষ্টটল, থুষ্টের প্রায় ছুই-তিনশত 
বৎসর পুর্বে আবিভ্তি হইয়াছিলেন ) কিন্তু আযারিই্টলেরও ন্যুনাধিক প্রান 
দুইশত বৎসর পুর্বে চিনীক্স তন্বঞ্ঞানী খু-ফু-ৎসে (ইংরেজী অপত্রংশ কন্ফুাশিয়্) 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি আম্মৌপম্যের উপারিউক্ত নিয়ম চিনীয় ভাষার 
রীতি অন্থসারে এক শব্দেই বলিয়াছেন ! কিন্ত আমাদের এখানে এই তত্ব 

, কন্ফ্যুশিয়সের9 বহুপূর্ববে উপনিষদে ( ঈশ. ৬) কেন, ১৩) এবং পরে 

" * “সুত্র শবের বাখ্যা “অল্লাক্ষরমসন্দিধং 'সারবছিশ্বতোমুখম। অস্তোতমনবদাং চ সুত্রং 
ছুত্রবিদে। বিছুঃ॥* .এইরূপ করা হইয়! থাকে । গানের সুবিধার জন্য কোন মন্ত্রে যে সকল 
অনর্থক অক্ষর বসানে। হয় তাহাকে স্তোন্ডাক্ষর বলে। হুত্রে এইক্কপ অব্র্ক অক্ষর থাকে ন! ) 
ভাই, এই লক্ষণে 'অন্তোভং' এই পদ আরসয়াছে। 
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মহাভারতে, গীতায় এবং “আত্মবৎ পরাবে তেঁ। মানীত জাবে ॥৮ *আত্মবৎ 
পরকে মনে করিবে”__এই ভাবে (দাপ- ১২, ১০, ২২) সাধুমগুলীর গ্রন্থে 
প্রদত্ত হইয়াছে ; “আপনারই ন্যায় জগৎকে জানিবে* এইরূপ প্রচলিত কথাঞ্ড 
আছে । শুধু ইহাই নহে) আমাদের প্রাচীন শান্্কারেরা ইহার আধ্যাত্মিক 
উপপত্তিও দিয়াছেন । বৈদিকেতর ধর্মে নীতিধর্ম্বের এই সর্বমান্য' হথত্রটি প্রদত্ত 

হইলেও উহার উপপত্তি বিবৃত হয় নাই, এবং ব্রহ্মাট্মৈক্যবূপ অধ্যাত্মজ্ঞান ব্যতীত 
আর কিছুতেই এই সুত্রের উপপত্তি ঠিক্ লাগ-সই হয় না, .এই কথার প্রক্তি 
লক্ষ্য করিলে গীতোক্ত আধ্যাত্মিক নীতিশাস্ত্রের কিংবা কর্্মযোগের মহত্ব সম্পূর্ণ 
ব্যক্ত হইয়। পড়ে। 

সমাজে মন্ুযোরা পরস্পরের সহিত কিবপ বাবহার করিবে এই সম্বন্ধে 
আত্মৌপম্য-বদ্ধির নিয়ম এত সুত, ব্যাপক, সুবোধ ও বিশ্বতোমুখ যে, সমস্ত 
তৃতে এইরূপ আত্মৌপম্য উপলব্ধি করিয়া! “আত্মবৎ সমবুদ্ধিতে অন্যের সহিত 
বাবহাঁর কর” এইরূপ একবার বাধার্বাধি নিয়ম স্থাপন করিলে পর, লোকের: 
উপর দয়! কর, তাহাদিগকে যথাণক্তি সাহায্য কর, তাহার্দিগের কল্যাণ কর, 
তাহাদিগের উন্নতিসাধন কর, তাহাদিগকে প্রীতি কর, তাহাদিগের বিরক্তি: 
উৎপাদন করিও না, তাহাদিগকে ক দিও ন1, তাহাদের সহিত ন্যায় ও সমতার 

সহিত ব্যবহার কর, কাহাকেও ঠকাইও না, কাহারও দ্রব্য হরণ কিংবা! হিংস! 
করিও না, কাহারও নিকট মিথ্যা! কথ! বলিও না, অধিকাংশের অধিক কল্যাণ' 

করিবার বুদ্ধি মনে নিত্য পৌষণ' কর, অথবা! সকলকেই এক পিতার সন্তান মনে 
করিয়। তাহা'দিগের সহিত ভাইয়ের মত ব্যবহার কর ইত্যাদি পৃথক্, পৃথক্ 
উপদেশ করা আর আবশ্যকই হয়, না। যেই হউক না কেন তাহার নিজের 
স্থখহুঃখ বা কল্যাণ কিসে হয় তাহ! সে “ভাবত সহজেই বুঝিতে পারে ৯ 

এবং সংসারে ব্যবহার করিবার সময় “আত্ম বৈ পুত্রনামাসিচ অথবা! পঅদ্ধং 

ভার্ষা। শরীরস্য” এইরূপ ভাবিয়া, আপনার ন্যাক্ই আপন, স্ত্রীপুত্রদিগেরগ্ড প্রতি 

প্রীতি কর! উচিত, এই বিষয়ের অনুভবও পারিবারিক ব্যবস্থার দ্বারা. তাহার 
হইয়। থাকে । কিন্তু পরিবারের প্রতি প্রীতি করা আত্মৌপম্যবুদ্ধি শিক্ষার প্রথম 

পাঠ) ইহাতেই সর্বদা! মুগ্ধ, হইয়া ন থাকিয়া, পরে মিত্র, আপ্ত, গোক্ধন, গ্রাম- 
: বাসী, জ্ঞাতিবন্ধু এবং শেষে সমস্ত মনুষ্য সমস্ত প্রাণীর প্রতি, আত্মৌপম্যবুদ্ধির 

উপষোগ কর! কর্তব্য, এই প্রকারে প্রত্যেক ম্ষুষ্যের নিজের আজ্মৌপম্যবুদ্ধি 
'অধিকাধিক ব্যাপক করিয্পা, আমার মধ্যে যে আহা" আছে. তাঙ্বাই সমস্ত 
ভূতে আছে ইহ! উপলব্ধি করা; এবং শেষে সেইরূপ ব্যবহার করা; কর্তব্য 
ইহাই জ্ঞানের ও আশ্রমব্যবস্থার পরীাকাষ্ঠা, অথবা মনুষ্যমাতত্রর সাধ্যদীম! ৷ 
ইহাই আত্মৌপমাবুদ্ধিরপ সুত্রের চরম ও ব্যাপক অর্থ। এবং এই পরমীবস্থ/ 
অর্জন করিবার যোগ্যতা যে-ষে, যজ্ঞদানাদি কর্মের ছার! বুদ্ধিপ্রাপ্ত, হয় সেই 
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সমস্ত কর্ম্মই চিত্বসশুদ্ধিকর, ধর্ম, স্ৃতরাং গৃহস্থাশ্রমে 'কর্তবা, ইহা আপনা 
হইতেই সিদ্ধ হয়। চিত্রশুদ্ধির প্রকৃত অর্থ স্বার্থবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ষাস্মৈক্য 
উপলব্ধি কর, এবং ইহারই জনা গৃহস্থাশ্রমের কর্্মকে স্থৃতিকারেরা বিঠিত 
বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইক্জ়াছে। “আত্মা বা! অরে 
দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি যাঁজ্ঞবন্ক্য মৈত্রেরীকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহারও মন 
ইহাই । অব্যাত্মগ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কম্মযোগশান্ত্র সকলকে বলি- 
তেছেন যে, “আত্ম! বৈ পুত্রনামানি” ইহাতেই আত্মার ব্যাপ্তির সক্ষোচ না 

করিয়া তাহার এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি উপলন্ধষি কর যে, “লোকে! বৈ অয়মাঝ্ম।” » 
এবং *্উদারচরিতানাং তু বস্থ্ধব কুটুম্বকং”__ উদার ব্যক্তিদিগেব বস্থধাই 
কুটুম্ব, প্রাণীমাত্রই তাহাদের পরিবার--এই ধারণা অনুসারে প্রত্যেকে নিজের 
ব্যবহার নিয়মিত করিবে। এই বিষয়ে আমাদের কম্মষোগশান্ত্র অন্য দেশের 
প্রাচীন কিংবা অর্বাচীন কোন কম্মযোগশাস্ত্রের নিকট হার মানে ন1) শুধু 
তাহাই নহে, উহাদিগকে উদরস্থ করিয়াও পরমেশ্বরের ন্যায় “দশ অঙ্গুলী, বেশী 
থাকিবে এইরূপ আধার বিশ্বাস। 

কিন্তু এই সম্বন্ধেও কেহ কেহ বলেন যে, আত্বৌপম্যভাবের দ্বার! *বস্ুধৈব 
কুটুম্বকং এইরূপ বেদান্তী ও ব্যাপক দৃষ্টি হইলে পর, দেশাভিমান, কুলাভিমান, 
ধন্ধাভিমান প্রভৃতি থে সকল সব্গুণের ফলে কোন বংশ কিংবা রাষ্্রী এক্ষণে 
অভয় লাভ করিয়াছে সেই সমস্ত সদ্গুণই 'ষে কেবল বিনষ্ট হয় তাহা নহে, 
প্রত্াত কোন আত্মবীয়কে বধ করিবার কিংবা কষ্ট দিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত 
হইলেও “নির্বৈরঃ সর্বতৃতেষু* (গী. ১১. ৫৫) এই গীতাঁবাক্য অনুসারে 
তাহাকে ফিরির। হুষ্টবুদ্ধিতে ন মারাই আমার ধর্ম হইবে ( ধল্মপদ ৩৩৮ দেখ ), 
কাজেই ছুষ্টের দমন না হওয়ায় তাহাদের ছুফন্মের নিকট সাধু পুরুষদিগের 
বলিদান ঘটিবে। এই প্রকারে ছষ্টদিগের প্রাবল্য হইলে সমস্ত সমাজ কিংব। 
সমুদয় রাষ্ট্রের নাশও হইবে । মহাভারতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে “ন পাপে 
প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবে” ( মা. বন, ২০৬, ৪৪ )-_ছুষ্টের (প্রতি 
দুষ্ট হইবে না, তাহার সহিত সাধু ব্যবহারহই করিবে ) কারণ, হুষ্ট ব্যবহারের 
দ্বারা কির বৈরতার দ্বারা বৈরত। কখনই বিনষ্ট হয় নাঁ_“ন চাপি বৈরং 
বৈরেপণ কেশব বুপশাম্যতি”। বরং যাহাকে আমরা পরাজয় করি সে 
ব্যক্তি স্বভাবতই হুষ্ট হওয়ার পরাজিত হইলে তাঁহার মনে আরও কড়া 
পড়িয়া যায় এবং সে পুনর্বার শোধ তুলিবার সুযোগ দেখিয়! থাকে “জয়ে! 
“বেরং প্রস্থজতি;” তাই" ছুষ্টদিগকে শির দ্বারাই নিবারণ করা যুক্তিসিদ্ধ 
(মতা. উদ্যো- ৭১, ৫৯ 3 ৬৩)। মহাভারতের এই শ্লোকই বৌদ্ধপ্রস্থে 
প্রদত্ত হইয়াছে ( ধন্মপদ্দ ৫ ও ২০১) মহাবগৃ্গ ১০. ২ ও ৩ দেখ), এবং 
এইক্পই “তুমি নিজের শত্রুকে প্রীতি কর” (মাথ্য, ৫, ৪৪), এবং “এক 



সিদ্ধাবস্থ। ও ব্যবহার । ৩১৯৭' 

গালে চড় মারিলে আর এক গাল বাড়াইয়া দাও» (মাথু ৫. ৩৯? লু, ৬, 
২৯), এইরূপই খুঈও এই তথ্বের অন্ুদরণ করিরাছেন। খৃষ্টের পূর্বের চিনীয় 
তত্বপ্ধ লা-ও-ংসেও এইরূপ বলিয়াছেন ; আমাদের ভারতের সাধুমগ্ডলীর মধ্যে 
তো! একনাথ মহারাজার ন্যায় সাধুপুরুবদিগের এইরূপ আচরণ করিবার অনেক 
কথাই আছে । ক্ষমা কিংব। শান্তির পরাকাষ্টা-উৎকর্ষ ধীাহারা। দেখাইয়াছেন্ 
ত্বাহাদের দৃষ্টান্তের পবিত্র যোগ্যতার লাঘব কব আমার আদে উদ্দেশ্য নহে । 
সতোরই ন্যায় ক্ষমাধন্রও শেষে অর্থাৎ সমাজের পূর্ণাবস্থায় .অবাভিচারী ও 
নিতারূপে থাকিয়া যাইবে ইহাতে সংশয় নাই । অধিক-কি, সমাজের এখনকার 
অপূর্ণ অবস্থাতেও বহু পসঙ্গে শান্তির দ্বারা যে কাজ হয় তাহ! ক্রোধের দ্বারা হয় 
না, এইরূপ নজরে আসে । অজ্জুন যখন দেখিতে লাগিলেন যে, দুষ্ট ছুর্যোধনকে 
সাহাধ্য করিবার জনা কোন্ কোন্ যোদ্ধা আসিয়াছেন, তখন তাভার মধো 
পিতামহ ও গুরুর ন্যায় পুজা বাক্তিগণ তাহার নজরে পড়িতেই, ছুর্যোধনের 
দুষ্টত'র প্রতিকারার্থ শুধু কর্মে নভে, প্রভাত অর্থেও বীহারা আসক্ত হইয়া 
গিয়াছেন, সেই গুরুজনদিগকে শঙ্্ের দ্বারা বধ করিবার হুর কর্মও আমাকে 
করিতে হইবে (গী২. ৫) এই কথা তিনি বুঝিজেন 3 এবং «ন পাপে 
প্রতিপাঁপঃ সাৎ* এই নীতি অন্সারে-_ছুর্যোধন ঢুষ্ট তইয়াছে বলিয়া তাহার 
সহিত ছুষ্ট ব্যবহার কর! আমার উচিত নয়, “তাহারা আমাকে বধ করিলেও . 
(গী. ১. ৪৬) “নিরব অস্তঃকরণে শীস্তভাবে আমার বসিয়া থাকা উচিত” 
এইরূপ অর্জুন বপিতে লাগিলেন । এই সংশয়ের নিবারণার্থই গীতাশাস্ত্র 
প্রবর্তিত হইয়াছে ; এবং সেই জন্য গীতায় এই বিষয়ের যেরূপ খোলসা ব্যাখ্যা 
কর! হইয়াছে সেরূপ অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে কর »ইয়াছে বলিয়৷ দেখা যাঁর না। 
উদাহরণ যথা _বৌদ্ধ ও খুষ্টান এই ছুই ধর্শই' নির্ধৈরত্বের তত্ব বৈদিক ধর্েরই 
অনুরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিস্ত (লোক্সংগ্রহের প্রতি কিংবা আত্ম- 
রক্ষণের প্রতি ভ্রক্ষেপ না কয়, ) সমস্ত কন্মত্যাগ করিয়া ষে ব্যক্তি সন্ন্যাস 
গ্রহণ করে তাহার ব্যবহার এবং (বুদ্ধি অনাসক্ত ও নির্ববৈর হইলেও সেই অনাসক্ত 
ও নির্বৈর বুদ্ধিতে) যে কর্্মযোগী ব্যবহার করে তাহার ব্যবহার সর্বাংশে ষে 
একই প্রকার হইতে পারে না, সে কথা বৌদ্ধ ও খুষ্টান ধর্থগ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া 
কোথাও বলা হয় নাই। বরং, খষ্টপ্রদত্ত, উপরি-উক্ত নির্কৈরত্বের উপদেশ, 
এবং সাংসারিক নীতি ইহাদের উচিত সমন্বয় 'কিরূপে কস! যাইতে পারে সেই 
বিষয়ে পাশ্চান্টয শীতিশাস্ত্রজ্ঞেরা বুঝিয়া উঠিতে পারেন মলা; *্* এবং নিৎশে .. 
নামক আধুনিক জর্মন পণ্ডিত এই মত নিজ গ্রন্থে টিপ্ননীসহ, প্রকাশ করিষ্মাছেন 
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যে, নির্বৈরত্বের এই ধর্মতত্ব দাসত্বের ধর্মতত্ব ও ঘাতক ধর্মতত্ব, এবং খৃ্টধর্শ 
সেই ধর্মতৰ্কে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সমস্ত যুরোপকে নির্বীধ্য করিয়া তবে 
ছাড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের ধর্মগ্রন্থ দেখিলে, সন্নাস ও কর্মযোগ 'এই হই 
ধর্মমার্গের মধ্যে এই বিষয়ে ভেদ করা আবশ্যক, এই কথা গুধু গীতার নহে 
মন্থুরও অবগত ও সম্মত ছিল, দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কারণ, “ক্রুধ্ন্তং ন প্রতি- 
ক্ুধোৎ*-_ক্রুদ্ধ ব্যক্তির উপর উপ্টা ক্রোধ করিবে না (মনু, ৬ ৪৮ )--এই 
নিয়ম, মন্থু গার্হস্থা কিংবা রাজধর্ম্ের মধ্যে না বলিয়া! কেবল যতিধশ্মের মধ্যেই 
বলিয়াছেন । কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্ বচনটি কোন্ মার্গের, কিংবা তাহার 
কোথায় উপযোগ করিবে. ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সন্াস ও কর্মফোগ 
এই ছুই মার্গের পরম্পরবিরোধী সিশ্কান্ত মিলাইয়া ফেলিয়।! একত্র বলিবার ষে 
পদ্ধতি এখনকার টীকাকারেরা স্থাপন করিয়াছেন তাহার দরুন অনেক সময় 
কর্্মষোগের প্ররুত পিস্ান্ত সম্বন্ধে কিরপ গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহা পূর্বে 
পঞ্চম প্রকরণে দেখাইয়াছি। গীতার টাকাকারদিগের এই গোল[মলে পদ্ধত্তি 

'ছাড়িঘ] দিলে ভাগবতধর্্রী কর্ম্দযোগী “নির্বৈর শব্দের কিরূপ অর্থ করেন তাহ! 
সহজেই জানা যায়। কারণ, কন্ধুষোগী গৃহস্থ এইরূপ প্রপঙ্গে দষ্টের সহিত 
কিরূপ ব্যবহার করিবে, পরম ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ তাহার এইরূপ বর্ণন। 
করিয়াছেন_-“্তশ্বান্লিত্যং ক্ষমা তাত! পণ্তিতৈরপবাদিতা” ( মভা, বন. ২৮৭ 
৮)--এই জনাই বাপু! বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সব্ধদা ক্ষমার অপবাদ করিয়াছেন । 
আমার যাহা ঃখজনক হইবে এইকপ কর্ম করিয়া অনাকে হুঃখ দেওয়া উচিত 
নহে, ইহা আত্মৌপমারষ্টির সাধারণ ধর্্--সত্য বটে; কিন্তু মহাভারতে নির্ধারিত 
হইয়াছে যে, আমাকে দুঃখ দেওয়া অন্যেরও উচিত নহে, এইরূপ এই ধর্দেরই 
অন্রূপ যেআার এক ধর্শ, সেই 'ধন্মপালনকারী লোক যে সমাজে নাই সেই 
সমাজে কেবল এক জন এই ধরন্শু পালন করিলে কোন লাভ হইবে ন। 
সমতা এই শবই ছুই বাক্কির সন্বন্ধসাপেক্ষ | তাই, আততারী পুরুষকে মারিয়া " 
ফেলিলে যেমন অহিংসার লাঘব হয় না, সেইরূপ হুষ্টের উচিত শাসনকারী 
সাধু পুরুষদিগের আত্মৌপমাবুদ্ধিতে কিংবা! নির্কৈরিতাতেও কোন লাঘব ঘটে 
না। বরং হছষ্টদিগের অন্যায়াচরণের প্রতিকার করিয়। অন্যকে বাচাইবার 
শ্রে় তাহার! লাভ করেন । যে পরমেশ্বর অপেক্ষা কাহারও বুদ্ধি অধিক সম. 
নহে সেই পরমেশ্বর পর্যন্ত সাধুদিগের সংরক্ষণার্থ ও হুষ্টদিগের বিনাশার্থ বদি 

সময়ে সময়ে ,অবতীর্ণ হইয়া লোক্সংগ্রহ করিয়া থাকেন (গী২ ৪. ৭ ও ৮), 
তবে অন্য ব্যক্তির কথাই কি? দ্বন্থধৈব কুটু্বকং* এইকপ দৃষ্টি হইলে কিংব। 
ফলাশ! ছাঁড়িলে, পান্রাপাত্রভেদ কিংবা যোগ্যাোগান্েদ বিলুপ্ত হইবে-- 
এ কথা ভ্রান্তিমূলক ।' ফ্লাশায় মমত্ববুদ্ধিই প্রধান হইয়! থাকে এবং তাহা' ন 
ছাড়িলে গাপপুণ্য হইতে মুক্তি নাই, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত. কিন্ত নিজের 
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গ্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন না» থাকিলেও, যদি কোন সিদ্ধ পুরুষ কোন অধোগ্য 
ব্যক্তিকে এমন কোন বস্ত লইতে দেন যাহা তাহার যোগ্য নহে, তাহা হইলে 
সেই সিক পুরুষের হুষ্ট কিংবা অযোগ্য লোকদিগকে সাহাধ্য করিবার, এবং 
যোগ্য সাধুলোকদিগেরও ক্ষতি করিবার পাপন হইয়৷ বার না। কুবেরের 
ম্যার কোটিপতি মহাজন বাজারে শাকসবৃজি খরিদ করিতে গেলে, এক বস্ত! 
ধনের-চালের জন্য যেরূপ তিনি লাখ টাক ধেন না, সেইরূপ পূর্ণ সাম্যাবস্থায 
উপনীত বাক্তি কোনও কার্য্যের যোগ্য তারতম্যের কথা বিস্ত হন না। 
তাহার বুদ্ধি সম তো থাকেই; কিন্তু গরুর ঘাস মন্ুুষ্কে এবং মনুষোর 
অন্ন গরুকে দিবে-_-সমতা শব্দের এরূপ অর্থ নহে) এবং ভগবান 

গীতাতেও বলিয়াছেন যে, “দাতব্য” বলিক্ক। যে সাত্বিক দান তাহাও “দেশে 
কালে চ পাত্রে ৮৮ অর্থাৎ দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া করিতে হইবে (গী. 
১৭, ২০)। সাধুপুরুষদিগের সামাবুদ্ধির বর্ণনা করিবার সময় জ্ঞানেশ্বর 
মহারাজ তাহার সহিত পৃথিবীর উপম! দিয়াছেন। এই পৃথিবীর আর এক 
নাম “সর্বংসহা” ; কিন্তু এই “সর্ধবংলহা” দেবীও, তাহাকে কেহ পদাঘাত করিলে, 
যে প। লাখি মারে দেই পায়ের তলায় ততটা জোরে প্রতিঘাত করিয়া! নিজের 
সমতীবুদ্ধি ব্যক্ত করিরা থাকেন ! মনে বৈর না থাকিলেও (অর্থাৎ নির্বৈর ) 
প্রতিকার কিরূপে কর! যাইতে পারে, ইহার দ্বারা সুন্দর বাক হম্ন। 
কম্মবিপাক প্রক্রিগার বলিয়। আগিয়াছি যে, এই কারণেই ভগবানও পৰে 
যথা! মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং” (গী. ৪. ১১) ষে আমাকে ষেরপে 
ভজনা করে আমি তাহাকে সেইরুপেই ফল প্রদান করি--এইরূপ করিয়াও 
প্টবষম্য-নৈর্ণ্য* দোষ হইতে অলিপ্ত থাকেন। এইরূপ ব্যবহারে, কিংবা 
আইনেও খুনী মন্নুষ্যের প্রতি ফাঁসির আহদশণাতা বিচারপতির বৈরীভাব 
আছে এ কথ কেহ বলিবে না। অধ্যাত্বশাস্ত্বের সিন্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি 
নিষ্কাম হইয়া সাম্যাবস্থায় পৌছিলে সেই মনুষ্য স্বেচ্ছাক্রমে কাহারও ক্ষতি 
করেন ন!, উহা দ্বার যদি অন্যের ক্ষতিই হয় তবে সেতাহারই কর্মফল 
বুঝিতে হইবে, ইহাতে স্থিতগ্রঙ্জের কোনই দোষ নাই; কিংবা নিষ্ষা্ম 
বুদ্ধিবিশিষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞত এইরূপ প্রসঙ্গে যে কর্ম করেন-- তাহা মাতৃবধ কিংবা 
ওুরুবধের ন্যায় ষতই নিষ্টুর প্রতীয়মান হউক না পা শুভাশুভ ফলের 
বন্ধন জথব! স্পর্শ তাহাকে লাগে না, (গী- ৪ ১৪) ৯, ২৮ ও ১৮, ১৭ দেব)। 
ফৌজদারী আইনে আত্মসংরক্ষণের যে নিয়ম পার তাক এই ' তব্বেরই উপর 
প্রতিষ্ঠিত । মন সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথা আছে ফে, 'লোঁকেরা তীহাকে রাজা! : 
হইবার জন্য খন মিনতি করিল তখন “অনাচারী লোকদিগকে শাষন করিবার 
জন্য রাজ্য গ্রহণ করিস আমি পাপে পতিত হইতে ইচ্ছা কত্ধি না" তিনি 
গুধমে এই... উত্তর. দিয়াছ্ছিলেন। কিন্তু যখন লোকের! : তাহাকে “বলিল-_- 



৪০০ গীতারহুস্য অথবা! কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 
*তমরুবন্ প্রঞ্জীঃ মা! ভীঃ কতনেনো গমিবাতি” (ম্ভ(৮ শাং ৬৭. ২৩)--ভক়্ 
কথিও না, বাহার পাপ ভাহাকেই লাগিবে, তুমি কেবল রক্ষা করিবার 
পুণাই লাভ করিবে; এবং *প্রঞ্গারক্রনার্থ যে ব্যয় হইবে তাহা নির্বাহ করিবার 
জন্য আন্র। কর দিব” এইরপ প্রতিজ্ঞ। করিল, তখন মনু প্রথম রাজা 
হইতে স্বীকার করিলেন। সার-কখা, অচেতন জগতের যেরূপ অপগ্িবর্তনীয় 
এই নিয়ন আছে যে, “ঘভট। আঘাত ততটাই প্রত্যাঘাত”, সেইরূপই সচেতন 
জগতে এ নিয়মের রূপান্তর এই থে, “যেমন কর্ম তেমনি ফল”। যাহাদের 
বুন্ধি সাম্যাবস্থায় পৌছে নাই এইব্ধপ সাধারণ লোক, এই কম্মবিপাকের নিয়মের 
মধ্যে নিজের মমত্ববুদ্ধি স্থাপন করে এবং ক্রোধে ব৷ হিংসায় আঘাত অপেক্ষা 
অধিক প্রত্যাঘাত করিয়া আঘাতের. সুদ লইয়া থাকে ; কিংবা আপনার অপেক্ষ 
কেহ দুর্বল হইলে তাহার সামান্য অথব! কাল্পনিক দোষের জন্য প্রতিকার- 
বুদ্ধিতি তাহার দ্রব্য লুট করিয়া আপনার লাভ করিয়া লইতে সর্বদা 
প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় সুদগ্রহণবুদ্ধি, বৈরবুদ্ধি, অভিমান্- 
বুদ্ধ, ক্রোধ লোভ কিংবা দ্বেষবশতঃ ছুর্বলের দ্রব্য হরণ কারবার বুদ্ধি 
অথবা জেদ্বশতঃ নিজের পরাক্র মবুদ্ধি, বড়াই কারবার বুদ্ধি, শক্তসামর্থয 
দেখাইবার বুদ্ধি ধাহার মনে থাকে ন! সেহ ব্যক্তির গায়ের উপর পড়া খেলবার 
গোল। শুধু ফিরাইর়! দিবার বুদ্ধির ন্যায় শান্ত নির্বের ও সমবুদ্ধি বিচপিত 
হয় না; বরং ছুষ্ট লোকের প্রাবল্য জগতে বুদ্ধি পাইরা গরীবলোকের যাহাতে 
কষ্ট না হয় সে জন্য এই গ্রকার প্ররত্যাঘাতরূপ কম্ম করাহ লোকসংগ্রহ- 
দৃষ্টিতে তাহার ধরন অর্থাৎ কর্তব্য ( গী, ৩. ২৫)। এইরূপ প্রসঙ্গে সমবুদ্ধিতে 
কৃত ঘের যুদ্ধও ধর্ম্য ও শ্রেযস্কর, ইহাই গীতার সমস্ত উপদেশের সার। 
সকলের সহিত নির্বৈরভাবে ব্যবহার করিবে, ছুষ্টের সহিত হুষ্ট ব্যবহার করিবে না, 

ক্রুদ্ধ লোকের প্রতি জুদ্ধ হইবে ন।, হত্যাদি ধম্মতন্ব স্থিতপ্রজ্ঞ কম্মধোগার মান্য 
নহে এরূপ নহে? কিন্তু 'নিব্বৈর” শবের অর্থে নাক্রয় কিংব। প্রতিকারশুন্য, নিছক্ 
সন্গ্যাসমার্গের এই মত তাহার মানা নহে) টবৈর অর্থাৎ মনের হছুষ্ট বুদ্ধ ত্যাগ 
করিবে, নির্বৈরপদের এই অর্থই বুঝেন) এবং কেহই যখন কন্ম হহতে মুক্ত 
হইবেই না, তখন লোকসংগ্রহ কিখ। প্রতিকারার্থ যাহা আবশ্যক ও সম্ভব 
সেইটুকু কম্ম মনে হই বুধ ন। রাখি4, কেবল কর্তব্য বলিরা বৈরাগ্য ও নিঃসঙ্গ- 
বুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, এইপপ কন্মষোগের উক্তি (গী, ৩. ১৯)। তাই এই 
শ্লোকে (গী. ১১, ৫৫) শুধু “নির্বৈর+ পদ প্রয়োগ না করিয়া-_ 

মৎকন্ক্ৎ মৎ্পরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গ বর্জিতঃ। 
নির্ববৈরঃ সর্বভূতেষু ষঃ প মামেতি পাণ্ডবঃ॥ | 

'তৎপূর্বেেই “মতকশ্মরৃৎ? অর্থাৎ “আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ পরমেশ্বরার্পর- 
.বু!দ্ধতে যে সমস্ত কর্ণ করে' -এই আর একট। গুরুতর, রকমের নিিবুণ দিয়া 



সিদ্ধাবস্থ। ও ব্যবহার । 8০১ 

' তগবান্ গীতায় নির্বৈরগ্ধ ও কর্শের ভক্তিদৃষ্টিতে জোঁড়ী-নৌকা ভাসাইর়াছেন। 
এই জন্যই এই শ্লোকে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সারহৃত তাৎপর্য আসিয়াছে, ইহ! 
শাঙ্করভাষ্ে এবং অন্যান্য টাকাতেও কথিত হইস়্াছে। বুদ্ধিকে নির্বৈর করিবার 
জন্য কিংবা নির্বৈর হইবার পরেও সর্বপ্রকার কর্ম ত্যাগ করিবে গীতায় এরূপ 
কোথাও বল! হয় নাই। এইপ্রকার প্রতিকারার্৫থ কর্শ নির্বৈরত্ব সহকারে ও 
পরমেশ্বরারপপণ-বুদ্ধিতে করিলে কর্তীকে তাহার কোন পাপ স্পর্শ তো করেই না, 
বরঞ্চ প্রতিকারের কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর যে ছষ্টের দমন করা হইল, তাহারই 
আত্মৌপম্য-দৃষ্টিতে কল্যাণ চিস্তা করিবার বুদ্ধিও বিনষ্ট হয় না। উদাহরণ বথা, 
রাবণের হর্মের জন্য নির্বৈর ও নিষ্পাপ .রামচন্দ্র যুদ্ধে তাহাকে বধ করিলে 
পর, উত্তরক্রিয়া করিবার সময় বিভীষণ যখন ইতস্তত করিতে লাগিলেন তখন 
্বামচজ্জ বিভীষণকে বুঝাইয়াছেন-__ 

মরণান্তানি বৈরাপি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্ । 
ক্রিয়তামস্য সংস্কারে! মমাপ্যেষ যথা! তব ॥ 

“বৈর (রাবণের মনের ) মরণের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। আমার (ছুষ্ট 
নাশ করিবার) কাঁজ শেষ হইয়াছে। এক্ষণে এযেমন তোমার (ভাই) 
তেমনি আমারও । এই জন্য ইহার অগ্রিসংস্কার কর” (বান্সীকিরা, ৬. ১০৯. 
২৫) ।বামার়ণের এই তত্ব ভাগবতেও এক স্থানে (ভাগ, ৮. ১৯. ১৩) উক্ত 
হইয়াছে; এবং ভগবান ষে'হুষ্টের সংহার করিয়াছেন, পরে দয়ালু হইয়া 
তাহারই সদ্গতি করিস্নাছেন এইরূপ অন্যান্য পুরাণেও যে কথা আছে, 
তাহার অন্তর্গত বীজও ইহাই । এই সকল বিচার করিয়াই শ্ীসমর্থ রামদাস স্বামী 
বলিয়াছেন “উদ্ধতের সহিত উদ্ধত ব্যবহার করিবে”; এবং মহাভারতে তীম্ব 
পরশুরামকে বলিয়াছেন-_ 

যো যথা বর্ততে যস্মিন্ তশ্শিনেবং প্রবর্তীর়ন্। 
নাধর্শমং সমবাপ্ধোতি ন চাশ্রেয়শ্চ বিন্দতি ॥ ূ 

"আমার সহিত যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত আমি সেইরূপ ব্যবহার 
করিলে অধর্শ ( অনীতি ) ঘটে না এবং অকল্যাণও হয় না” (মভা. উদ্দ্যো, 
১৭৯, ৩০)। এবং পরে শাস্তিপর্ধের সত্যান্তাধ্যায়ে এ উপদেশই পুনর্ধার 
যুধিষ্টিরকে দেওয়া হইয়াছে-_- ] | 
র যশ্মিন্ যথা! বর্ততে যে মনুষাঃ তশ্মিংত্তথা। বর্তিতব্যং স ধর্খত | 

মায়াচারে। মায়য়! বাধিতবাঃ সাধ্বাচারঃ সাধুন। প্রত্যুপ্ষেঃ ॥ ৮ 
“জানার সহিত যে বেরূপ বাবহার করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই 
ধর্শনীতি ; মায়াবী পুরুষের সহিত মাক়াবীভাবে এবং সাধু পুরুষের সহিত সাহৃ- 
তাবেই ব্যথার কর!' উচিত ( মভা. শাং, ১০৯, ২৯ এবং উদ্দো!, ৩৬, %)। 
সেইযপ আবার, খগ্বেদে ইন্্রকে মারাবী দোষ ন। দিলা তাহার গ্ততিগানই 
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করা হইয়াছে “ত্বং মায়াভিরনবদ্য মা্লিনং *** বৃত্র্ণ অর্দরঃ।” (খ- ১০ 
১৪৭, ২) ১, ৮০, ৭)-_হে নিষ্পাপ ইন্দ্র, মায়াবী বুত্রকে তুমি মায়ার ছারাই 
বধ করিয্নাছ | ভারবি কবি স্বকীয় কিরাতার্জুনীয় কাব্যেও খগ্বেদতত্বেরই 
অনুবাদ এইরূপে করিয়াছেন-_- 

ব্রজন্তি তে মৃঢ়ধিয়ঃ পরাভবং। 
ভবস্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ ॥ 

“মায়াৰীর সহিত যাহার! মায়াবী হয় না তাহারা বিনাশ পায়” €(কিরা. ১. ৩০ )। 
কিন্ত এই স্থানে আর একটি কথাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ছুষ্ট পুরুষের 
প্রতিকার সাধুতা দ্বার। সাধ্য হইলে প্রথমে তাহ। সাধুতার দ্বারাই করিবে। 
কারণ, অন্য মন্ব্য হুষ্ট হইলে তাহার সঙ্গে আমারও হুষ্ট হওয়। উচিত নহে 
এক জনের নাক কাট! গেলে' সমস্ত গ্রাম-কে-গ্রাম নিজের নাক কাটিয়া ফেলে 
না। অধিক-কি, ইহা ধন্দও নহে। “ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ” এই সুত্রের 
প্রকৃত ভাবার্থ ইহাই ; এবং এই কারণেই, বিছ্ুরনীতিতে প্রথমে “ন তৎ 
পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ” নিজের যাহা প্রতিকূল বলিরা মনে কর, 
সেরূপ ব্যবহার অন্যের সহিত করিবে না--এই নীতিতত্বই ধৃতরাস্রকে ঝাঁল- 
যাছেন। ইহার পরই বিদ্বুর বলিতেছেন-_ 

অক্রোধেন জয়ে ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়ে । 
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥ 

*( অন্যের) ক্রোধ (নিজের ) শান্তির দ্বারা জয় করিবে, দুষ্টকে সাধুত। দ্বার জর 

করিবে, কদাচারীকে দানের দ্বার। জয় করিবে এবং সত্যের দ্বার অনুতকে জয় 
করিবে” (মা. উদ্যো. ৩৮" ৭৩, ৭৪) পালীভাষার বৌদ্ধধন্মীয় ধন্মপদ নামক 
নীতিগ্রন্থে (ধন্মপদ্. ২৩৩ দেখ) এই গ্লোকেরই অবিকল অনুবাদ কর৷ হইয়াছে__ 

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুন৷ জিনে। 
জিনে কদরিধং দানেন সচ্চেনালীক বা্দিনং ॥ 

শাস্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিবার সময় ভীম্মও-_ 
কর্ম চেতদসাধূনাং অসাধুং সাধুন৷ জয়েৎ। 
ধর্দদেন নিধনং শ্রেযে। ন জন্ঃঃ পাপক শ্ণ ॥ 

পছুষ্টের অসাঁধুত অর্থাৎ ছষ্ট কম্ম সাধুতা দ্বার নিবারণ করিবে; কারণ পাপ- 
কর্মের দ্বারা লব্ধ জর অপেক্ষা ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ নীতির দ্বার! মৃত্যুও প্রেয়স্কর” 

(শীং- ৯৫. ১৬ ১ এইরূপে এই নীতিতত্বেরই মাহাত্ম্য গাহিয়াছেন। কিম্ধ এইঞ্পপ 
"সাধুত দ্বার! ছষ্টের ছুষ্কাধ্য নিবারণ না হইলে কিংবা সামোপচার ও শি্তার কথা 
দুষ্টদের পছন্দ না হৃহলে, “কণ্টকেনৈব কণ্টকং” এই নীতি অনুসারে, পুণ্টিসের 
হ্বারু। নে কাট। খাহির হয় ন! তাহা সাদাসিদা লোহার কাটা অর্থাৎ ছু'চের ভ্বারাই 
ধার করিতে হয় (দান, ১৯, *. ১২-৩১)। কারণ, ষখনই হউক না কেন, 
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লোকসংগ্রহীর্থ ছুষ্টেব নিগ্াহ করা, ভগবানের ন্যায়, ধর্খদৃষ্টিতে সাধুপুরুষদিগেরও 
প্রথম কর্তব্য। “সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জন্প করিবে” এই বাক্যেই অনপাধুতার 
জন্প কিংবা নিবারণ করাই সাধুপুরুষদিগের মুখ্য কর্তব্য এই কথাই প্রথমে ধরিয়া 
লইয়া! পরে তৎসিদ্ধার্থ প্রথমে কি উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার নির্দেশ 
করা হইয়াছে। সাধুতা দ্বারা তাহার নিবারণ অসাধ্য হইলে, "যাহার যেমন 
তাহার তেমন” হইয়া ছুষ্টের দমন করিতে আমাদের ধর্ধশান্্কারগণ কখনও 
বাধ। দেন ন1; সাধুপুরুষেরা ইচ্ছ। করিস! ছুটতার নিকট আপনাদিগকে বলি 
দিবে, তাহার! ইহা কোথাও প্রতিপাদন করেন নাই । আপনার ছষ্ট কার্যের দ্বারা 
যে বাক্তি আনোর গল কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অন্য লোক সাধুভাবে তাহার 
সহিত বাবহাঁর করিবে, তাহার এইরূপ বলিবার কোন নৈতিক অধিকাঁর নাই, 
ইহা সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক । অধিক-কি, সাধু পুরুষেরা! এইরূপ কোন 
আসাধু কর্ম করাতে যখন বাধা হন, তখন সেই কর্মের দায়িত্ব শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট 
সাধুপুরুমের উপর না দিয়া সেই কর্ম ছষ্ট পুরুষের দুক্ষর্ম্েরই পরিণাম হওয়ায়, 
তাহার জন্য ছু পুরুষকেই দায়ী করিতে হয়, এইরূপ ধর্মশাস্ত্রে স্পষ্ট উক্ত 
হইয়াছে ( মন্তু, ৮১৯ ৪ ৩৫১)। স্বয়ং বুদ্ধ দেবদত্তকে যে শাসন করিয়াছিলেন 
তাহার উপপত্তি বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থকারেরাও এই তত্ব ধরিয়াই প্রয়োগ করিয়াছেন 

"(মিলিন্দ প্র- ৪, ১. ৩০-৩৪ দেখ ) জড়ক্গগতের বাবহারে এই ঘাত প্রতিধাতরূপ 
ক্রিয়া নিতা ও একেবারে কড়ারগণ্ডায় ঠিক হইয়া থাকে । কিন্ক মন্ুুষ্যের ব্যবহার 
তাহার ইচ্ছাধীন; এবং উপরে বে ত্রেলোক্যচিস্তামণির মাত্রীর উল্লেখ করিয়াছি, 
ছুষ্টের উপর তাহার ব্যবহার বিষয়ে নিশ্চিত বিচার যে ধর্মজ্ঞানের দ্বারা হয়, সেই 
ধর্মজ্ঞানও অত্যন্ত সুক্ষ ; তাই আমরা যাহা কবিতে ইচ্ছা করি তাহা যোগ্য কি 
অযোগ্য. ধন্মা কি অধন্মা, এই সম্বন্ধে বড় নদ জোকদ্দিগেরও প্রসঙ্গবিশেষে ধোকা 
লাগে-_-কিং কন্ম কিমকম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ গী, ৪. ১৬)। এইরূপ 
প্রসঙ্গে, শুধু বিদ্বানদিগের “কথা নিরত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা ন্যুনাধিক অভিভূত 
ব্ক্তিদিগের পাণ্ডিতোর উপর, কিংবা কেবলমাত্র আপনার সারাসার-বিচারের 
উপরেই নির্ভর না করিয়া, পুর্ণ সাম্যাবস্থায় উপনীত শ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষের শুদ্ধ 
বুদ্ধিরই আশ্র্ন পইয়া সেই গুরুর সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বলিয়া! মানিবে। কারণ শুধু 
তর্কমূলক পাণ্ডিতা যত অধিক হইবে, সেই পরিমাণে যুক্তিও অধিকাধিক বাহির 
হইবে; তাই শুদ্ধ বুগি ব্যতীত শুধু পাণ্ডিত্যের ছাদ: এইরূপ বিকট প্রশ্নের 
কখনই প্রন্তত ও সপ্তোষজনক মীমাংসা হয় না) সে, *নাংস। শুদ্ধ ও নিষ্ষাম, 
বুদ্ধির গুরু হই করিতে হইবে । ষে শাস্থুরার অত্যন্ত সব্বমান্য হইয়াছেন তীাহারই 
বুদ্ধি এইপ্রকার শুদ্ধ হয়, এবং সেইজন্য “তম্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্ষ্যাকার্ষ্য- 
ব্যবস্থিতৌ” (গী, ১৩, ২৪ )--কার্ধ্যাকার্যের নির্ণযকরণে তোমার শান্ত্কে 
প্রমাণ মানিতে হইবে, এইরূপ ভগবান অজ্জুনকে বলিয়াছেন। তথাপি 
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কালমানাহুসারে শ্বেতকেতুর ন্যার পরবর্তী সাধুপুরুযষের! এই শান্তেতেও 
পরিবর্তন করিবার অধিকার পাইয়া থাকেন, ইহা বিস্বৃত হইলে চলিবে না। 

নির্বৈর ও শাস্ত সাধু পুরুষদিগের আচরপসন্বন্ধে লৌকদিগের এক্ষণে যে ভুল 
ধারপ৷ দেখ! যায়, তাহার কারণ এই যে, কর্মঘোগমার্গ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং 
সমস্ত সংসারই ত্যাজা এই মতাবলম্বী সন্ন্যাসমার্গের এক্ষণে চতুর্দিকে বিস্তার- 
বুদ্ধি হইয়াছে । নির্ক্বৈর হইলে পর নিশ্রতিকারও হওয়৷ চাই, গীতার ইহা 
উপদেশ কিংবা! উদ্দেশ্যও নহে। লোকসংগ্রহের প্রতি যে ব্যক্তি ভ্রক্ষেপ 

করে না, তাহার পক্ষে জগতে হুষ্টের প্রাবল্য হইল কি হইল না, অথব! নিজের 
প্রাণ থাকিল বা গেল উভয়ই সমান। কিন্তু পুর্ণাবস্থায় উপনীত কর্মযোগী 
সর্বভৃতাত্বৈক্য উপলব্ধি করিয়া সমস্ত ভূতের সহিত নির্বৈরভাবে ব্যবহার 
করিলেও অনাসক্ত বুদ্ধিতে পাত্রাপাত্রের সারাসার বিচার করিয়া স্বধর্মানুসারে 
প্রাপ্ত কর্ম করিতে কথনে৷ ভুলেন না; এবং এইরূপে কৃত কর্মবপ্রযুক্ত কর্তার 

সামাবুদ্ধিরও লাঘব হয় না, ইহাই কর্মযোগের উক্তি। গীতাধর্ম্বের অন্তভূতি 
কন্মযোগের এই তত্ব স্বীকার করিলে, কুলাভিমান দেশাভিমান ইত্যাদি কব্য- 
ধর্মেরও কম্মযোগশাস্ত্রাহসারে সমুচিত উপপত্তি হইতে পারে। সমগ্র মানব- 
জাতির, এমন কি প্রাণীমাত্রেরই যাহাতে হিত হয় তাহাই ধর্ম, ইহ! চরম সিদ্ধান্ত 
হইলেও এই পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে কুলাভিমান, ধর্মাভিমান, দেশাতি- 
মান প্রভৃতি আরোহণের উপয্যপিরি পৈঠার আবিশ্যকত! কখনই বিনষ্ট হয় না। 
নিগুণ ব্রহ্মলাভের জন্য যেরূপ সগুণোপাসন আবশ্যক সেইরূপ “বস্থধৈব কটুম্বকং 
এই বুদ্ধি হইবার পক্ষে কুলাভিমান, জাত্যভিমান, ধর্্মাভিমান, দেশাভিমান 
প্রভৃতির ধাপ আবশ্যক ; এবং সমাজের প্রত্যেক বংশ এই সিঁড়ি দিয়া আরোহণ 
করে বলিন্ন। এই শিঁড়িকে নিয়ত বজময় রাখিতে হম । এইরূপই আমাদের চাবি- 
পাশের লোক কিংবা! অপর রাস ঘখন নীচের পৈঠায় থাকে, তখন কোন ব্যক্তি 
কিংবা রাই যদি চাহে যে, তাহাবাই কেবল বরাবর. উপরের পৈঠায় থাকিবে, 
তাহ! কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পরস্পর ব্যবহারে প্যাহার যেমন, 

তাহার তেমন" এই নীতিহুত্র অনুসারে উপর-উপর পৈঠার লোকদিগের দ্বার 
নীচের-নীচের পৈঠার লোকের অন্যায়ের প্রতিকার কর! প্রসঙ্গবিশেষে 
আবশ্যক হয়, ইহা উপরে বলা হইয়াছে । জগতের সমস্ত মনুষ্যের অবস্থার 
উন্নতি হইতে হইতে প্রাণীমাত্র কোন না কোন সময়ে সর্বভৃতাত্মৈক্য উপলব্ধি 
পধ্যন্ত-পৈঠায় আসিয়া! পৌছিবে তাহাতে সন্দেহ নাই অন্ততঃ ব্রন্ধপ অবস্থা 

মন্থ্যমাত্রই অর্জন করিতে পারে এরূপ আশ! কর! অসঙ্গতও নহে। কিন্ত 
আত্মোক্লতির এই চূড়ান্ত অবস্থা যে পর্যন্ত সকলে প্রাপ্ত না হর সে পধ্য্ত জন্য 
রাষ্ট্র কিন্বা সমাজের জ্ববস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখির! সাধুপুরুষের! দেশাতিমানাদি 
ধর্ষেরই এরূপ উপদেশ দেন বাহা আপন আপন সমাজের পক্ষে. তৎ্কৎকালে 



সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । 8৩৫, 

শ্রেযসথর হয় । তাহা! ছাঁডু। ইহা ও মনে রাখা উচিত যে, গুছের উপর-উপর তলা 
গড়ি! তুলিলেও নীচের তলাকে যেরূপ ছাঁটিয়া! ফেল! যায় না, কিংবা তলোরার 
গড়িলেও কোদালের, অথবা! হৃর্ধ্য থাকিলেও অগ্নির আবশ্যকতা যেরূপ নষ্ট 
হয় না, সেইরূপ সর্বভৃতহিতের চরম পৈঠাক় পৌছিলেও গুধু দেশাভিমানের নহে, 
কুলাভিমানেরও আবশ্যকতা বজার় থাকে । কারণ, সমাজসংস্কারের দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে কুলাভিমান যে বিশিষ্ট কাজ করে তাহা কেবল দেশাভিমানের 
হারা হয় না, 'এবং দেশাভিমানের কাঁজ নিছক্ সর্বভূতাস্ৈক্য-দৃষ্টির হবার! সিদ্ধ 
হয় না। অর্থাৎ সমাজের পূর্ণাবস্থাতেও সাম্যবুদ্ধিরই ন্যায়, দেশাভিমান ও 
কুলাভিমান ইত্যাদি ধর্ম্মেরও সর্বদাই আবশ্যকতা থাকে । কিন্ত কেবল 
আপনারই দেশের অভিমানকে পরম সাধ্য মনে করিলে ঘমন এক রাষ্ট্র নিজের 
লাভের জন্য অনা রাষ্ট্রের যতটা-পারে ক্ষতি :করিতে প্রস্তুত হয়, সর্বভূতহিতকে 
পরমসাঁধা মনে করিলে সেরূপ হয় না। কুলাভিমান, দেশাভিমান এবং শেষে 
সমস্ত মানবজাতির হিত, ইহাদের মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে 
নীচের নীচের আদর্শের ধর্মকে উপর-উপর পৈঠার ধর্মের জন্য ত্যাগ করিবে, 
সাম্যবুদ্ধির দ্বারা পরিপূর্ণ নীতিধর্্বের এই মহৎ ও বিশিষ্ট উত্তি। যুদ্ধে কুলক্ষয় 
হইবে, অতএব হূর্য্যোধনের জেদ বজায় রাখিবার জনা পাওবদিগকে রাজোর 

" ভাগ না দেওয়া! অপেক্ষা, হুর্যোধন কথা না শুনিলে, (আপন পুত্র হইলেও) 
একা তাহাকে ত্যাগ করাই উচিত্র, বিছুর ধৃতরাস্ত্রকে এইক্সপ উপদেশ করিবার 
সমক্ন তৎসমর্থনার্থ এই প্লোক বলিয়াছেন-__ 

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং তাজেৎ। 
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥ 

কুলের ( রক্ষণের ) জন্য একজনকে, গ্রামে জনা কুলকে, সমম্ত জনপদের জন্য 

গ্রামকে এবং আত্মার জন্য পৃথিবীকে ছাড়িবে* ( মভা, আদি, ১১৫. ৩৬ ) মতা, 
৬১. ১১)। এই শ্লোকের প্রথম তিন চরণের তাৎপর্য ইহাই ; চতুর্থ চরণে 
আত্মসংরক্ষণের তত্ব বলিয়াছেন। “আত্ম” শব সাধারণ সর্বনাম, ইহা কইতে 
আত্মসংরক্ষণের এই তত্ব এক ব্যক্তিরই ন্যায় সমবেত লোকসমূহের প্রতি, জাতির 
প্রতি, দেশের প্রতি কিংব! রাষ্ট্রেরও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে ; এবং কুলের 
জন্য এক ব্যক্তিকে, গ্রামের জন্য কুলকে, দেশের জন্য গ্রামকে ছাড়িবার ক্রমশঃ 
উখ্বানশীল এই প্রাচীন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, আত্ম শবের অর্থ এই 
সকলের অপেক্ষা এইস্থানে অধিক গুরুত্বহুচক, ইহা পষ্ট দেখা যার । তথাপি 
কোন কোঁন মত্লবী কিংবা শীস্্রানভিন্ত লোক এই চক্সণের কর্ন কখন বিপরীত ' 
অর্থাৎ নিছক্ স্বার্থপর অর্থ করিয়া! থাকে ) তাই, আত্মসংরক্ষণের এই তত্ব স্বার্থ, 
পয়তার তত্ব নহে, এই কথা এখানে বলা আবশ্যক। কারণ, যে শান্ত্কারের! 
মিছফ স্বার্থসাধু চার্বাক-পশ্থাকে . রাক্ষসী স্থির করিয়াছেন ( গী. অঅ. ১৬ দেখ) 



৪০৬ গীতারহস্য অথবা কর্দ্মযোগশান্ত্র | 

তাহারা স্বার্থের জনা জগৎকে উচ্ছেদ করিতে কাহাকেও,বলিবেন, ইহা সম্ভবপর 
নহে। উপরিউক্ত শ্লোকের “অর্থে শবের অর্থ নিছক স্বার্থপর নহে) “সঙ্কট উপস্থিত 
হইলে তাহার নিবারণার্থ” এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; এবং কোষকারেরাও 
এই অর্থই দিয়াছেন। আভজ্মোদদরপরতা ও আয্মসংরক্ষণের মধ্যে অনেক প্রভেদ । 
কামোপভোগের ইচ্ছ। কিংবা! লোভবশতঃ আপনার লাভের জন্য জগতের ক্ষতি 
করা আন্মোদরপরতা। ইহা অমনুষ্যোচিত ও গঠিত । একজনের হিত অপেক্ষা 
বহুলোকের হিতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ইহাই উক্ত" শ্লোকের 
প্রথম তিন চরণে উক্ত হইয়াছে । তথাপি সর্বভূতে একই আম্মা থাকায়, 
প্রত্যেকের স্থখে থাকিবার সমান নৈসর্ণিক অধিকার আছে; এবং এই সর্বমান্য 
মহৎ ও নৈসর্গিক অধিকারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, জগতের কোনও এক 
ব্যক্তির বা সমাজের ক্ষতি করিধার অধিকার, অন্য কোন ব্ক্তি ব সমাজ নীতি- 
দৃষ্টিতে প্রান্ত হর ন|-__সেই সমাক্জ শক্তিতে কিংবা সংখ্যায় ষতই বড় হউক না 
কেন, কিংবা তাহার নিকট পরাভব করিবার সাধন অনোর অপেক্ষা যতই 
অধিক থাকুক ন| কেন। একজন অপেক্ষ। অগব| অন্ন লোক অপেক্ষা বুলোকের 
হিত অধিক বোগ্য, এইবপ যুক্কিবাদের দ্বারা সংখ্যার অধিক বুদ্ধি প্রাপ্ত সমাজের 
আত্মধলবী আচরণ বদ্দি কেহ সমর্থন করে তবে সেই ঘুক্তিবাদকে রাক্ষসী 
বুঝিতে হইবে । এইরূপ অন্য লোক ঘদ্দি অন্যাগ্স ব্যবহার করে, তবে বন্ু- 
লোকের কেন, সমস্ত পৃথিবীর ভিত অপেক্ষা ও অশত্মসংরক্ষণের অর্থাৎ আপনাকে 
বাচাইবার নৈতিক অধিকার আরও বলবন্তর হয); ইগাই উক্ত চতর্থ চরণের 
ভাঁবার্থ; এবং প্রথম তিন চরণে বর্ণিত অর্থেরই জন্য মহত্বপূর্ণ 'অপবাদন্ত্রেই 
উহাদেরই সঙ্গে ইহ! ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাছাড়া, আর একটা দেখাও 
আবশ্যক, আমর নিজে বাচিলে তকে তো লোকের কল্যাণ করিব। তাই, 
লোকাহতনৃষ্টিতে বিচার করিলেও বিশ্বামিত্রের কথ। অন্ুপারে বলিতে হয়, "জীবন্ 
ধর্মমবাপ্র,য়াং”_মাঁপনি বাঁচিলে তবে ধর্ম) কিংব। কাঁলিদাসের কথ অনুসারে 
বলিতে হয়, "শনীরমাদ্যং খু ধন্মনাধনম্ (কুমা, ৫. ৩৩) শরীরই সমস্ত ধর্মের 
মূলসাধন, অথবা মন্ুর কথ। অনুসারে বলিতে হয়, “আত্মানং সততং রক্ষে”__ 
আপনাকে সতত রক্ষা করিবেক। আত্মসংরক্ষণের অধিকার সমস্ত জগতের 
হিতাপেক্ষা এই প্রকার শ্রেষ্ঠ হইলেও কোন কোন প্রসঙ্গে কুলের জন্য, দেশের 
জন্য, ধর্দ্বের জন্য কিংবা পরোপকারার্থ সাধুব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমেই নিজের প্রাণ 
দান করেন ইহা পুর্বে দ্বিতীয় প্রকরণে বলা হইয়াছে । এই তত্বই উক্ত 
প্লোকের প্রথম তিন চরণে র্ণিত হইয়াছে ।' এইরূপ প্রসঙ্গে মনুষ্য আত্মসংরক্ষণ- 
রূপ স্বকীয় শ্রেষ্ঠ অধিকারকেও ইচ্ছাপুর্বক ত্যাগ করায় এই কার্যের নৈতিক 
যোগ্যতাও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট বপির৷ বিবেচিত হয়। তথাপি এইরূপ প্রসঙ্গ 
কখন্ উপস্থিত হয়, তাহা অভ্রান্তরূপে স্থির করিবার- পক্ষে শুধু পাগ্ডত্য কিংবা 
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তর্কবুদ্ধি থে নহে, এইজনা থে ব্যক্তি বিচার করিবে তাহার অন্তঃকরণ 
প্রথম হইতেই শুদ্ধ ও সম হওয়া আবশ্যক, ইহ। ধৃতরাষ্রের উল্লিখিত কথা 

হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। বিদ্রপ্রদত্ত উপদেশ বুঝিতে না পারিবার মত 
ধতরাষ্ট্রের বুদ্ধি অল্প ছিল এরূপ নহে, কিন্তু পুত্রন্নেহবশতঃ তাহার বুদ্ধি সম 
হইত না, এইরূপ মহাভারতে উক্ত হইম্সাছে। কুবেরের যেরূপ লাখটাকার 
কখনই অভাঁব হয় না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধি একবার সম হইরাছে তাহার 
কুলাত্মৈক্য,/দেশাম্মৈক্য কিংবা ধঙ্মাঝ্বৈক্য প্রভৃতি নিম্ন পৈঠার এক্যগুলিও 
কখনও ভার্িয়। বার না। ত্রন্মাত্বৈক্যের মধ্যে এই সমস্ত অন্তভূতি হহয়া থাকে ; 
আবার দেশধর্ম, কুলধন্মন ইত্যাদি সংকীর্ণ ধর্মের কিংবা সর্বভূতহিতরূপ ব্যাপক 
ধর্মের--মর্যাৎ ইহাদের মধে প্রতোকের অবস্থ। অন্থসারে, কিংবা আত্মসংরক্ষণার্থ 

যে সময়ে যাহার যে ধর্ম শ্রেরস্কর তাহাকে সেই ধঙ্ধেঘই উপদেশ করিয়। জগতের 
ধারণপোষণের কাজ সাধুপুরুষ নির্বাহ করিয়া থাকেন। ইহা নি:সনেহ যে, 
মানবজাতির বর্তমান অবস্থায় দেশাভিমানই মুখ্য বদগুণ; এবং স্থসভ্য রাষ্ট্রও 
পার্খবন্তী শক্ররাষ্ট্রের অনেক মনুষ্যকে প্রসঙ্গ আসিলে অন্নকালের মধ্য কিরূপে 
বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে তাহার ধিচারে এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার 
বিষয়ে নিজের জ্ঞান, কৌশল ও ধনের উপযোগ করিয়া থাকে । কিগ্ত স্পেন্সর, 
*কৌত প্রহৃতি পণ্ডিতের স্বকীয় গ্রন্থে স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কেবল 
এই একই কারণে দেশাভিমানকেই নীতিদৃষ্টিতে মানবের পরম সাধ্য বলিয়া 
মাণিতে পার! যায় না; এবং তাহাদের প্রতিপাদিত তত্বের উপর যে আপত্তি 
উত্থাপিত হইতে পারে ন। তাহাই অধ্যাত্তৃষ্টিতে প্রাপ্ত সর্বভূতা্বিক/রূপ 
'তত্বের উপরেই কেন খাটিবে, তাহ! আমরা বুঝিতে পারি না। ছেলে যখন 
ছোট থাকে তখন তাহার কাপড় তাহার *ব্ারের মাপে বড় জোর, তাহার 
বাড়ের জন্য কিছু বাড়াইয়া রাখিকা-যেরপ ছটিতে হয়, সেইরূপই 
সবভৃতাত্বৈক্য বুদ্ধিরও কথ।। সমাজই হউক বাব্যক্তিই হউক, সর্বাত্বৈক্য- 
বুদ্ধিতে তাহার সম্মুখে বে সাধ্য স্থাপিত হয়, তাহ! তাহার অধিকারের অনুরূপ, 
কিংবা তাহা অপেক্ষা অল্প অগ্রবত্তী হইলেই তাহার পক্ষে শ্রেয়ফর হয়ঃ 
তাহার যোগ্যতা অপেক্ষা বেশী ভাল বিষয় তাহাকে একেবারেই করিতে 
বলিলে তাহার তাহাতে কখনই কল্যাণ হইতে পারে না। পরব্রন্ধের কোন 
সীমা ন! থাকিলেও উপনিষর্দে তাহার উপাসনার উত্তরোত্তর উচ্চতর পগৈঠা 
নির্দেশ করিবাব কারণই এই ; যে সমাজে সকলেই প্িতগ্রজ্ঞ, সেখানে ক্ষাত্র- 
ধর্মের আবশ্যকত! ন! থাকিলেও জগতের অন্যান্য সম্গজের তৎকালীন অবস্থা 
মনে করিয়া, "আগ্মানং সততং রক্ষে” ঙই তত্বের উপরে আমাদের ধর্মশাস্ত্ের 
চাতুরবর্ণ্যব্যবস্থায় ক্ষাত্রধর্ম্মেরে সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গ্রীকতবজ্ঞ 
প্লেটে। স্বকীয় গ্রন্থে যে সমাজব্যবস্থাকে সর্বোত্তম বলিয়াছেন, তাহার মধ্যেও, 
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নিতানিরমিত অভ্যাসের দ্বার! যুদ্ধকলার প্রবীণ শ্রেণীক্ষে সমার্জরক্ষকের হিসাবে 
প্রমুখত্ব দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তত্বজ্ঞানী লোক পরম 
শুদ্ধ ও উচ্চ অবস্থার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেও তত-ততকালীন অপূর্ণ সমাজব্যবস্থার 
বিচার করিতেও তাহার! তুলেন না। 

উপরি-উক্ত সকল বিষয়ের এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে জ্ঞানী পুরুষের 
সম্বন্ধে ই2 পিন্ধ হয় যে, তিনি ক্রঙ্গাটঅক্যজ্ঞানের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে 
নিবিষন্ন, শান্ত, সর্বভৃতে নির্ব্বর ও সম রাখেন; এই অবস্থা লাভ 
হুইলে সাধারণ অজ্ঞানী লোকের বিষয়ে বিরক্ত হন না; নিজের সমস্ত 

ংসারিক কর্ম ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কর্দসন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিয়া এই লোক- 
দিগের বুদ্ধি বিগড়ান ন|) দেশ, কাল ও অবস্থা অনুনারে যাহার যেরূপ ষোগ্য 
তাহাকে তাহারই উপদেশ দেন ; নিজের নিষাম কর্তব্যাচরণ দ্বারা সদ্ধবহারের 
যথাধিকার প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া সকলকে আন্তে আস্তে যথাসম্ভব শাস্তভাবে 
অথচ উৎসাহসহকারে উন্নতির পথে আনেন; ইহাই জ্ঞানীপুরুষদিগের প্রক্কৃত 
ধর্ম । সময়ে সময়ে অবতার ধারণ করিয়া ভগবানও এই কাজই করিয়া থাকেন; 
এবং জ্ঞানীপুরুষেরও এই আদর্শ ধরিয়াই ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই জগতে 
আপন কর্তব্য শুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্ষামবুদ্ধিতে ঘথাশক্তি করিতে থাকা উচিত। সমস্ত 
গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য এই যে, এই প্রকার কর্তবাপালনে মৃত্যু ঘটিলেও তাহা৷ অতি 
আনন্দের সহিত শ্বীকার করিতে হইবে ( গী: ৩. ৩৫), আপন কর্তব্য অর্থাৎ 
ধর্ম ছাড়িবে না। ইহাকেই লোকসংগ্রহ কিংবা কর্মযোগ বলে। শুধু বেদাস্ত 
নহে, তাহার ভিত্তি ধরিয়। সঙ্গে সঙ্গেই কম্মাকর্মের উপরোক্ত জ্ঞানও যখন 
শীতায় বল| হইয়াছে, তখনই তো প্রথমে যুদ্ধ ছাড়িয়। ভিক্ষা! মাগিতে প্রস্তত 
অঞ্জন পরে স্বধন্্ম অনুসারে ঘোর ধুদ্ধ করিতে-_শুধু ভগবান বলিয়াছেন বলিয়া 
নহে, প্রত্যুত স্বেচ্ছাক্রমে-_প্রবৃত্ত হইপ্লাছেন। স্থিতপ্রজ্জের সাম্যবুদ্ধির যে তত্ব 
অজ্জুনকে উপদেশ দেওয়৷ হইয়াছে সেই তত্বই কর্মযোগশান্ত্রের মুল ভিত্তি। 
"তাই ইহাকেই প্রমাণ মানিয়া ইহার আধারে পরাকাষ্ঠানীতিমত্তার উপপত্ভি 
কিরূপে লাগ-সই হয় 'তাহা বলিয়াছি। আত্মৌপম্যদৃষ্টিতে সমাজে পরম্পর 
পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে; “ষে যেমন তাহাকে তেমন” এই 
নীতিহত্র অন্থসারে কিংবা পাত্রাপাত্রতামূলে পরাকাষ্ঠানীতিধর্ে কিরূপ প্রভেদ 
হয়, অথব1 অপূর্ণাবস্থায় সমাজে ব্যবহারকালে সাধুপুরুষফকেও অপবাদাত্মক 
নীতিধর্্মকে কেন স্বীকার করিতে হয়, ইত্যাদি কর্মফোগশান্তের মুখ্য মুখ্য 
“বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নিরূপণ “আমি এই প্রকরণে করিয়াছি । এই যুক্তিবাদেরই ন্যায়, 
পরোপকার, দান, দয়!, অহিংসা, সত্য, অন্তেক্স প্রভৃতি, নিত্যধর্ধে গ্রয়োগ ক! 
যাইতে পারে। এখনকার অপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় প্রসঙ্গান্থসারে 'এই নীতিধর্শের 
কি ভাবে কোন্ পরিবর্তন কর! আবশ্যক তাহা দেখাইধার জন্য এই ধর্পসসূহেকক 
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মধ্যে প্রত্যেক ধর্শের উঠ্লার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ :লিখিলেও এই বিষয় শেব হইবার 
নছে ; এবং ভগবদগীতার মুখ্য উদ্দেশ্য ও তাহা নহে। অহিংস ও দত, সত্য ও 
আম্মসংরক্ষণ, আত্মলংরক্ষণ ও শাস্তি ইত্যাদির মধ্যে পরম্পরবিরোধ ঘটিয! 
কর্তব্যাকর্তব্যের সংশক্প প্রসঙ্গবিশেষে উৎপন্ন হর, এই গ্রন্থের ক্ষিতীয় প্রকরণেই 
তাঙার আভাস দিরাছি। এইরপ প্রসঙ্গে সাধুপুরুষ “নীতিধন্, লোকযাত্রাবযবহার, 
স্বার্থ ও সর্বভূৃতহিত” প্রত্ভতি বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া তাহার পর 
কাধ্যাকার্ষে।র নির্ণয় করিয়! থাকেন হহা নির্ব্িবাদ; মহাভারতে শ্যেন শিবি- 
রাজাকে এই কথ! স্পুই বলিয়াছেন। সিজবিক নামক ইংরেজ গ্রন্থকার 
আপন নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে এই অর্থই বিস্তারপূর্ববক অনেক উদাহরণ দিয়! 
বিবৃত করিয়়াছেন। কিন্তু তাহাতেই কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান 
করেন ষে, স্বার্থ ও পরার্থের সারাসার বিচার 'করাই নীতি-নির্যয়ের তত্ব, 
কিন্ত তাহা! আমাদের শান্ত্রকারদিগের কখনই মান্য হয় নাই। কারণ 
আমাদের শাপ্রকারের৷ বলেন ষে, এই সারাসারবিচার অনেক সমন এত 
স্থগ্ন ও অনৈকান্তিক অর্থাৎ অনেকগুলি অনুমান নিম্পন্ন করে, যে, “যেমন 
আমি অন্যলোকও তেমনি* এই সাম্যবুদ্ধি প্রথম হুইতেই মনে ষোল আনা 
মুদ্রিত না হইলে শুধু তার্কিক সারাপার-বিচারের দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্যের 

শর্ব্বদ। সশ্রান্ত নির্ণর হইতে পারে ন।; এবং তাহার পর, “মধুর নাটিতেছে 
'বলিযা৷ মুগীও নাচিতেছে*, এইরূপ হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ “দেখাদেখি সাধে 
যোগ, নাশে দেহ বাড়ে রোগ” এই প্রবাদ অন্ুসাঙ্থে ঢং বিস্তৃত হইবে এবং 
সমাজের হানি হইবে। মিল প্রভৃতি উপযুক্ততাবাদী পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্র্ঞ- 
দিগের উপপাদনে ইহাই তো মুখ্য অপূর্ণত; আছে। গরুড় ছে মারিয়। আপন 
থাবার ভেড়কে ধরিয়া! উস আকাশে উঠাইঞ্জা লইলে কাকও যদি সেইরূপ 
করিতে ষাক্স, তবে তাহাকে বিড়স্বিত হইতেই হয়। এই জন্য গীতা বলি- 
রাছেন যে, সাধুপুরুষদিগের গুধু বাহ্য সাধনের উপর নির্ভর করিও না, 
অন্তঃকরণের সতত-জাগ্রত সাম্বুদ্ধকেই শেষে আশ্রন্ন করিতে হইবে; 
সাম্যবু্ধিই কন্মষোগশাস্ত্রের প্রকৃত মূল। মাধুনিক আধিভৌতিক পশ্ডিত- 
দিগের মধ্যে কেহ স্বার্থকে কেহ ব! পরার্থকে অর্থাৎ “অধিক লোকের 
অধিক হিতকে” নীতির মৃলতত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করেন। কিন্তু আমি 
চতুর্থ প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, কর্মের কেবল বাহ্য পরিণামে এই তত্ব প্রয়োগ 
কারলে সর্ধুত্র কাজ চলে না) কর্তার বুদ্ধি কতট' ওদ্ধ তাহারও বিচার 
অৰশাই কারতে হয়। ক্র বাহা, পরিপামের "সারাসার বিচার করা 
বুদ্ধিমত্তা! 'ও দুরদরশিতার লক্ষণ বটে) কিন্তু দূরদর্শিতা ও নীতি এই হই শব্ধ 
লমানার্ক নছে। তাই, ফেবল বাহ্য কর্মের সারাসারবিচাধধ " এই নিছক 
ব্যাপারী ক্রিদ্নার মধ্যে সদাচরণের প্রক্কত বীজ নাই $ সামাবুদ্ধিক্ধপ .কুার্থই 

৬ ৫৭ 



৪১০ গীতারহস্য অথবা! কর্মযোগশাস্ত্ 

নীতির মুলভিত্তি, এইরূপ আমাদের শান্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন। মনুষ্োের 
অর্থাৎ জীবাম্মার পুর্ণ অবস্থার উচিত বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই করিতে 
হস্স। লোভবশতঃ কাহারও দ্রব্হরণ করিতে অনেক মানুষই খুব বুদ্ধির 
পরিচয় দেয়; কিন্ত এই বুদ্ধিমত্তা কিংবা অধিক লোকের অধিক হিত কিসে 
হয়, ইহার প্পম্যক জ্ঞানলাভের যোগ্য নিছক ব্রক্ষজ্ঞানকেই এই জগতে 
প্রত্যেকের পরম সাধ্য কেহই বলে না। যাহার মন কিংবা অন্তঃকরণ শুদ্ধ 
ভাহাকেই উত্তম বাক্তি বলিতে হপ্ন। এমন কি, যাহার অন্তঃকরণ নিশ্মল, নির্বৈর 
ও গুদ্ধ নহে সেবষদি কেবল বাহ্য কন্বের লোকদেখানো আচরণে নিমগ্ন হইয়া 
তদন্ুসারেই চলে তবে সেই ব্যক্তির ভণ্ড হইয়া যাওয়াই সম্ভব এইবরূপও বলিতে 
পার যায় (গী. ৩. ৬. দেখ )। কর্্মযোগশান্ত্রে সাম্যবুদ্ধিকে প্রমাণ বলিয়! 
মানিলে এই দোষ থাকে না। সাম্যবুদ্ধিকে প্রমাণ মানিলে বলিতে হয় যে, 
রেশেষ কঠিন সমস্যার স্থলে ধর্ম্মাধন্মনির্ণবার্থ সাধুপুরুষদিগেরই শরণাপন্ন হইতে 
হয়। কোন উংকট রোগ হুইলে বৈদ্যের সাহাধা ব্যতীত তাহার নিদান ও 
চিকিৎসা! হওয়। যেমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ ধর্শাধম্ম-সংশয়ের উতৎকট প্রসঙ্গে 
ঘর্দি কেহ সংপুকুষের সাহাব্য ন। লয়, এবং এই অভিমান রাঁখে যে আমি “অধিক 
লোকের অধিক ছিত* এই একই সাধনের দ্বারা নিজেই ধর্মাধন্মের অভ্রাস্ত 
নির্ণর করিয়া লইব, তবে উহার সেই চেষ্টা, ব্যর্থ হইবে। সাম্যবুদ্ধি বাড়া- 
ইবার অভ্যাস প্রত্যেকের কর। উচিত ১ এবং এইরূপে জগতের সমস্ত মনুষযোর 
বুদ্ধি খন পূর্ন সামাবস্থায় আয় পৌছিবে তখনই সতাধুগ আবিভূ্ত হইয়! 

. মানবজাতির পরম সাধ্য লাভ হইবে কিংবা সকলেই পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইৰে। 
কার্্যাকাধ্যশান্ত্র এইজন্যই প্রবর্তিতও হইয়াছে) এবং সেইজন্য তাহাব্র 
ইমারৎও সাম্যবুদ্ধির ভিত্তির উপরেই খাড়। করিতে হহবে। কিন্ত এতটা 
তলাইয়া না দেখিদ্লা নীতিমন্তার শুধু লৌকিক কষ্টিপাথরের দৃষ্টিতেই বিচার 
করিলেও গীতার সাম্যবুদ্ধির পক্ষই পাশ্চাত্য আধিভৌতিক কিংবা! আধিদৈবত 
পন্থা! অপেক্ষা অধিক যোগ্য ও মানিক বলিয়! সিদ্ধ হয়। এই বিষয় পরে ১৫শ 
প্রকরণে ক্লৃত তুলনাত্মক আলোচনা! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। কিন্ত গীতার 
ভাৎপর্যনিরূপণের একটা বে গুরুতর অংশ এখনও অবশি্ই আছে তাহাই 
'তৎপূর্বে শেষ করিয়া ফেলিব। 

ইতি দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত । 



ত্রয়োদশ প্রকরণ । 

ভক্তিমার্গ । 

সর্ধ্বধন্থীন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষরিষ্যামি মা শুচত ॥* গীতা! ১৮. ৬৬। 

এই পর্যন্ত অধ্যাত্মৃষ্টিতে বিচার করিয়াছি যে, সর্বভূতাজক্যর্ূপ নিফাম 
বুদ্ধিই কন্দমবোগের ও মোক্ষের ও মূল; এই শুঙ্গ বুদ্ধি ব্রহ্গাটভ্ক্যক্ঞানের দ্বার! 
প্রাপ্ত হওম। বায়, 'এবং এই শুদ্ধ বুগ্গিরই দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বধন্মীন্থসাবে 
প্রাপ্ত আপন কর্তবা কর্ম আজন্ম করিতে হইবে ।. কিন্ধ ভগবদ্গীতার 
প্রতিপাদ্য বিষয় তাহাতেই সম্পূর্ণ হয় না । কারণ, বিও ইহা নিঃসন্দেহ যে, 
ব্রন্ষাত্মৈকাজ্ঞানই কেবল সতা ও চরম সাধ্য, এবং “তাহার সমান পবিত্র বস্ত 
জগতে মার কিছুই নাই” (গী, ৪ ৩৮); তথাপি এখন পধ্যন্ত তাহার সম্বন্ধে যে 
বিচার করিয়াছি এবং তদ্দার! সাম্যবুদ্ধি সম্পাদন করিবার যে বিধি অর্থাৎ মার্গ 
নির্দেশ করিয়াছি, ৫ সকলই বুদ্ধিগম্য । তাই সাধারণ ব্যক্তির আশঙ্কা হয় যে, 
তাহার পুর্ণ ধারণ! করিবার মত তীব্র বুদ্ধি প্রত্যেক মনুষ্য কোথায় পাইবে 
এবং যদি কাহারও বুদ্ধি তীব্র না হয়, তর্কে সেই ব্যক্তি কি ব্রহ্ষাত্ৈক্যজ্ঞান 
হাত হইতে ঝাড়িয়া বসিবে? সুত্য বলিতে কি, এই সংশয় অসঙ্গতও মনে 
ইয়না। যদ্দি কেহ বলে-__প্বড় বড় জ্ঞানীপুরুষও যখন নশ্বর নামরপাস্মক 
মাক্নায় আচ্ছন্ন তোমার সেই অমৃতন্বরূপ পরব্রহ্ষের বর্ণনা করিবার সময় “নেতি 
নেতি” বলিয়া! ঢোক গিলিতে থাকেন তখন আমাদের নায় সাধারণ লোক কি. 
প্রকারে পরব্রঙ্ষকে জানিবে? এইজন্য, তামার এই গহন ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের 
স্বপ্ন ধারণাশক্তির গণ্ডীর মধ্যে যাহাতে আ(সতে পারে এরূপ কোন স্থুলভ বিধি 
কিংবা মার্গ যদি থাকে ত বলে?” ;-_তাহাতে তাহার দোষ কি? আশ্চর্য 
হইয়া আম্মার (অর্থাৎ ব্রন্মের ) বক্তা ও শ্রোতা অনেক থাকিলেও তাহার 

জ্ঞান কাহারও হয় না, ইহ! গীতায় এবং কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে (গী. ২, 
২৯; কঠ. ২.৭)। এই সম্বন্ধে শ্রুতিগ্রন্থে এক বোধ্প্রদ কথাও প্রদত্ত 

হইয়াছে । এই কথার মধ্যে এইরূপ বর্ণনা আছে ষে, ষখন বাঞফলি বাহরকে 
বলিলেন যে, “ভগবন্ ব্রহ্ম কি, আমাকে কৃপ! করিয়৷ বলুন”, তখন বাহু কিছুই 
বপিলেন না। বাঞ্ষলি আবার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন! তবুও বাহব নীরব ! 
এইরূপ চাখিষ্পচবার হইলে পর শেষে বাহব বাঞফদিকে বল্দিলন “বাপু! 

*. “সর্বপ্রকার ধন্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর-প্রাপ্তির সাধন ছাড়িয়। একাস্তঙাবে আষার শরণ 
গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সমন্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না” এই প্লোকের অর্থের 
ব্যাখ্য। এই প্রক্রণের শেষে কণা হইয়াছে--তাহা দেখ। 
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তোমার প্রপ্রের উত্তর আমি সেই অবধিই দিয়। আসিতেছি, তুমি কিন্তু তাহ! 
বুঝিতে পার নাই--আমি কি করিব? ব্রহ্গম্বূপ কোন প্রকারেই বল! 

যার না) অতএব শাস্তভাবে থাক! অর্থাৎ চুপ করির। থাকাই প্র কৃত ব্রগ্ধলক্ষণ! 
বুঝিলে*? ( বেস্থ্, শাং ভা. ৩, ২,১৭)। সারকথা,--সুখ বুজিয়া থাকিলেও 
বাহার বিষয়ে বলা যায়, চক্ষুর প্রত্াক্ষ না করাইলেও ধাহাকে দেখা যায়, এবং 

জানগমা ন! হইলেও বাহাকে জানা যায় (কেন. ২. ১১), এইরূপ এহ দৃশ্য- 
জগৎ হইতে ভিন্ন, অনির্বাচ্য ও অচিস্ত্য যে পরব্রহ্গের বর্ণনা আছে, তাহাকে 
সাধারণ বুদ্ধির মনুষ্য উপলব্ধি করিবে কি প্রকারে, এবং তীহ! দ্বারা সাম্যাবস্থ। 
প্রাপ্ত হইয়া তাহার কিরূপে সদগতি লাভ হইবে? সচরাচর জগতের একই 
আত্ম, এইরূপ পরমেশ্বরস্বরূপের অন্ুভবাত্মক ও যথার্থ জ্ঞান হইলেই মনুষোর 
পূর্ণ উন্নতি হইবে ; এবং যদি' এই উন্নতিসাধনকল্পে তীব্র বুদ্ধি ব্যতীত অন্য 
কোন মার্গই না'খাকে, তবে জগতের লক্ষ কোটা মণুষ্যকে ব্রহ্মলাভের আশ৷ 
ছাড়িয়া চুপ করিয়! বসিরা থাকিতে হয়! কারণ, বুদ্ধিমান মনুষ্য প্রায় অর্পই 
থাকে । বুদ্ধিমান পুরুষ যাহ! বলেন, তাহার উপর বিশ্বাস রাখিয়া কাজ 
করিলেই চলিবে যদ্দি ৰল, তবে তাহাদের মধ্যেও অনেক মতভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়; এবং বিশ্বাস স্থাপন করিলে কাজ চলিয়া যাঁয় যদি বল, তবে 

এই গহন জ্ঞান অর্জনের পক্ষে “বিশ্বাস কিংব! শ্রদ্ধা রাখা”ও বুদ্ধির অতিরিক্ত 
অন্য কোন মার্গ এই কথা উহা! হইতে আপনিই সিদ্ধ হইতেছে । সত্য জিজ্ঞাসা 
করিলে দেখা যায় ষে, জ্ঞানের সম্পূর্ণতা অথবা ফলদাতৃত্ব শ্রদ্ধা ব্যতীত হয় না। 
সমস্ত জ্ঞন কেবল বুদ্ধির দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর কোন মনো- 
বৃত্তির সাহাষ্য আবশ্যক হয় না, ইহ। কেবল তর্কপ্রধান শাস্ত্রের আজন্ম অধ্যক়ন- 
জনিত কর্কশবুদ্ধি পণ্ডিত্দিগের বুখাভিমান মাত্র। উদাহরণাথ এই সিদ্ধাস্ত 
ধর যে, কাল সকালে হৃুর্য্য পুনর্ধার উদয় হইবে। এই সিদ্ধান্তের জ্ঞানকে 
আমর! অত্যন্ত নিশ্চিত মানি । কেন? উত্তর ইহাই যে, আমরা ও আমাদের 
পুর্বজের1 এই ক্রমকে সর্বদা অবাঁধিত দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু একটু তলাইয়! 
বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, “আমি ও আমার পিতৃপিতামহেরা এখন 

পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে সৃষ্যোদয় দেখিয়া আসিয়াছেন ইহ|! কাল সকালে 
সু্ষেযোদয় হইবার কারণ কখনই হইতে পারে না; কিংবা! রোজ আমার দেখিবার 
নিমিত্ত অথবা তোমার দেখার দরুণই কিছু হু্ধ্য উদিত হয় ন|; প্রকৃতপক্ষে 
শুর্ধ্যোপয়ের আরও কোন কারণ আছে । ভাল, এখন যদি “আমার সৃর্যযকে 
রোজ দেখা” কাল সকালে ৃর্য্যোদয়ের কারণ না হয়, তাহা হইলে কাল 
স্র্য্যাদয় ষে হইবে তাহার প্রমাণ কি? পীঘকাল পর্যযস্ত ফে।ন বস্তুর ক্রম 
একই প্রকার অবাধিত আছে দেখিতে পাইলে এ ক্রম পরেও এ প্রকারই 
নিত্য চলিতে থাকিবে মনে করাও এবপ্রকার বিশ্বাস বা অন্থাই। আমি 
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যদিও তাহাঁর “অঙ্ছমান” এই স্বপ 'একট। অনেক বড় প্রসিদ্ধ নাম দিয়াছি, তবু এই 
অনুমান বৃদ্ধিগমা কার্ধ্যকারণাত্মক নহে, কিন্ত উচ্াার মূল স্বরূপ শ্রদ্ধাত্মকই তাহা 
মনে রাখ! আবশাক। চিনি রামের মি লাগিতেছে বলিয়া শ্যামেরও তাহা 
মিই লাগিবে, এই মে নিপ্প্ন মানরা করিনা গাকি, তাহাও মাসলে এই ধরণের 3 
করণ, যখন কেহ বলে বে, চিনি আনার ঘিই লাগিতেছে, তখন এই জ্ঞানের 
অন্কভব তাচার বুদ্ধির প্রত্যক্ষ হয় সতা, কিন্ক তাহারও বাতিরে গিয়া সমস্ত 

মান্ুমেরই গিনি মিষ্ট লাগে এইরূপ যখন আমরা বলি, তখন বু সঙ্গে শ্রদ্ধার 
যোগ না হইলে কাজ চলে না। রেখাগণিত বা হুমিতিশান্দের সিদ্ধান্ত এই যে, এমন 
ছুই ত্রেথ! হ£তে পারে, যাহাদ্দিগকে যতই বাড়াও না কেন তবু ভাভারা পরম্পরের 
সহিত মিলিত হইনে না। ভুমিতিশাম্নের এই তন্বতক নিজের ধানে আনিবার 
জনা আমাকে কেবল আদ্দার দ্বারাই প্রতাক্ষ 'অন্ুভবকেও যে ছাড়াইয়া। যাইতে 
হয় তাহা বলিতে হবে না । তাছাড়া, ইহা মনে রাখিতে তইবে যে, জগতের 
সমস্ত ব্যবহার শদ্ধাপ্রেমাপি নৈসর্ণিক মনোবুন্তির দ্বারাই চলিয়া থাকে; এই 
বৃত্তিসকলাকে আটকানো ছাড়া বুদ্ধি আর কোন কাজ করে না, এবং বুদ্ধি কোন 
বিষয়ের ভাল মন্দের সিদ্ধান্ত করিলে পর, তাহা কার্ষে পরিণত করিবার কাজ 
মনের দ্বার! অর্থাৎ মনোবৃত্তির দ্বারাই তইয়া থাকে,* ইভা পূর্বে ক্ষেত্রাক্ষেত্রজ্ঞ- 

* বিচারেই বল! হইয়াছে । সার কথা এই যে, বুদ্ধিগম্য জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদনের 
জন্য এবং পরে আচরণে ও কার্যা তাহার ফলদ্রপতা সম্পাদনের জন্য এই 
জ্ঞানকে নিয়ত শ্রদ্ধ। দয় বাৎসল্য কর্তবা €্রুম ইতার্দি নৈসর্গিক মনোবৃত্তির 
অপেক্ষায় থাকিতে হয়) এবং ষে জ্ঞান এই মনোবুত্তিসমূহকে শুদ্ধ ও জাগৃত 
করে না, এবং যে জ্ঞান তাহার্দের সাহাফোর অপেক্ষা রাখে না, তাহা শুক, 

অপূর্ণ, কর্কশ, মিথা, অকেজে।, ও কাচা ক্রীন বুঝিতে হইবে । বারুদ ব্যতীত 
কেবল গুলির দ্বার! যেরূপ বন্দুক ছোড়া যায় না, সেইরূপ প্রেমশ্রদ্ধাদি মনো- 
বৃত্তির সাহাষ্য ব্যতীত কেবল বু্ণমা জ্ঞান কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারে ন|। 
এই সিদ্ধান্ত আমাদের প্রাচীন খষিরা সম্পূর্ণনূপে অবগত ছিলেন। উদাহরণার্থ 
ছান্দোগোপনিষদে বর্ণিত এই কথ! ধর (ছাং ৬. ১২) £ 
সমস্ত দুশা জগতের মূল কারণ, ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য একদিন শ্বেতকেতুর 
পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন যে, বটগাছের এক ফল আন এবং তাহাতে কি 
আছে দেখ। শ্বেতাকেতু সেই ফল ভাঙ্গিয়! দেখিয়া “ভিতরে ক্ষুদ্র অনেক বীজ বা 
দানা আছ; বললেন । তাহার পিতা উহাদের মধ্য হইতে একটা বীজ লও 
এবং তাহা ভাঙ্গিয়া দেখিয়া বল যে: উহ্নাততে কি আছে” ঞইবূপ আবার বলিলেন। 
শ্বেতকেতু এক বীন্গ ভাঙ্গিয়া “এখন কিছুই দেখিতেছি না,” এই উত্তর দিলেন। 
তাহাতে পিতা বলিলেন --“ৰাপু ! এই ষে তুমি কিছুই দেখিতেছি না” বলিতেছে, 
তাহা হইতেই এই, প্রকাণ্ড বটগাছ ইইক়াছে* ১) এবং শেষে এই উপদেশ দিলেন 
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বে, 'শদ্ধতস্ব'--ইহার উপর বিশ্বাস রাখো!--অর্থাৎ এই কল্পন। শুধু বুদ্ধিতে রাখিয়! 
কেবল মুখে “হ।” না-বলিয়! তাহার বাহিরেও চল অর্থাৎ এই তত্বকে নিজের হৃদয়ে 
মুদ্রিত কনা আচরণে ব কাধো পরণত কর। সারকথ।, হুর্য্য কাল সকালে 
উদয় হইবে এই নিশ্চক্নাত্মক জ্ঞান হইবার জন্যও যদি শেষে শুক্জা আবশ্যক হয়, 
তবে ইহা? নির্বিবাদরূপে সিদ্ধ যে, সমস্ত জগতের মূলীভূত মুলতত্ব, অনাদি, অনস্ত, 
সব্বকন, সর্ধবদ্র,স্ব তন্্ ও চৈতনারূপ, ইহ পৃর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য প্রথমে 
আমাদিগের যতট| সম্ভব বুদ্ধিরপ বটকে অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্ত পরে 
তাহার অনুরোধক্রমে কতকদূর তো অবশ্যই শ্রদ্ধা ও প্রেমের পথ দিয়া! তাহাকে 
চলিতে হইবে । দেখ, আমি যাহাকে ম। বলিয়া দেবতার ন্যায় বন্দনীয় ও 
পুজনীয় মূন করি তাহাকেই অন্য লোকে একজন সাধারণ স্ত্রীলোক, কিংবা 
নৈরাগিকধিগের শান্সীয় শব্দড়ম্বর অনুসারে “গভধারণ প্রসবাদিস্ত্রীত্বসামান্যা- 
বচ্ছেদকাবক্ছিন্নবাক্তিবিশেষঃ” মনে করিয়া থাকে । এই এক ক্ষুদ্র ব্যবহারিক 
উদ্দাতরণ হইতে, শুধু তর্কশান্ত্রের সাহাধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞানকে শ্রদ্ধা ও £প্রমের ছাঁচের 
মধ্যে ঢালাই করিলে তাহাতে কি প্রভেদ হয়, তাহা যে কোন বাক্তিরই সহজে 
উপলন্ধি হইবে । এই কারণেই কন্মযোগাদিগের মধ্যেও শ্রদ্ধাবানই শ্রেষ্ঠ এইবূপ 
গীতায় উক্ত হইরাছে (গী. ৬. ৪৭)) এবং “অনিন্তাঃ খলু বে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ 
চিন্তয়েৎ”_ ইন্দিয়াতীত হওয়া প্রযুক্ণ যে পদার্থের চিন্তা করা যায় না তাহার 
শ্বরূপের নির্থর কেবল তর্কের দ্বারা করিতে * বসিবে না-_ এইরূপ পুর্বকথিত 
সিদ্ধান্ত অধ্যাস্শাস্ত্রেও কর! হইয়াছে । 

যদি ইহাই এক বাধ। হয় বে, নিুণ পরব্রহ্মকে জান! সাধারণ মনুয্যের পক্ষে 
কঠিন, তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের মধ্যে মতভেদ হইলে পরও শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের 
দ্বারা এই বাধা দূর করা যাইতে পারে । কারণ, এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে 
অধিক বিশ্বসনীয় হইবে তাহারই বচনের উপর শন্ধা রাখিলেই আমার কাজ 
চলিবে ( গী. ১৩. ২৫)। তকশান্ত্রে এই মার্গকে “আপগুৰচনপ্রমাণ” বলে। 
'আপ্ত অর্থ বিশ্বলনীয় পুরুষ। জাগতিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি করিলে, 
দেখিতে পাওয়া! যায় যে, হাজার হাজার লোক আপ্তবাক্যের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াই আপন ব্যবহার চালাইয়। থাকে । ছুই পাঁচে দশের বদলে 
সাত কেন হর না, কিংবা একের পর আর একটী একের অঙ্ক বসাইলে 
ছই না হইয়া এগারে। কেন হয়, ইহার উপপন্তি কিংবা কারণ বলিতে 
পারে এপ ব্যক্তি খুবই কম। তথাপি এই সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সহিত সত্য 

' মনে করিয়াই ' জগতের ব্যবহার চলিতেছে । হিমালয় পর্বতের উচ্চতা পাঁচ 
মাইল কি দশ মাইল--ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এরূপ ব্যক্তি কদাচিৎ 
দেখিতে পাওয়। বায় । তথাপি হিমালয়ের উচ্চত৷ কৃত, আমাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিলে, কুলের ভূগোল পুস্তকে পঠিত '*তেইশ হাজার ফুট” এই অঙ্ক 
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আমাদের মুখ হইতে শট করির* বাহির হইয়া পড়ে! সেইরূপ কেহ বর্গ 
কিরূপ” জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি “নিগুণ” এই উত্তর দিতে বাধ কি? ব্রঙ্গ 
সত্যণত্যই নিগুণ কিন, তাহার সন্যক্ অন্রুপন্ধান করিয়া ভাহার সাধক- 
বাধক প্রমাণের মীমাংসা করিবার নত সাধারণ লোকের বুদ্ধি না থাকিলেও, 
শন্ধারপ মনোধর্মটি এরূপ নহে যে, তাহা কেবল মহাবুদ্ধিমান ব্যক্তিতেই পাওয়া 
বায়। নিতান্ত অজ্ঞান মনুষ্েরও শ্রদ্ধার অভাব হয় না। এবং শ্রদ্ধার দ্বারাই 
যখন তাহারা একশো সাংসারিক ব্যবহার করে, তখন সেই শ্রদ্ধার দ্বারাই 
ব্রহ্ষকে নিগুণ মানিয়া লইবাঁর পক্ষে কোনই প্রত্যবায় দেখা ধায় না। মোক্ষ- 
ধর্মের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখ যায় যে. জ্ঞানীপুরুষ ব্রহ্গস্বরূপের 
মীমাংসা করিয়া ব্রন্দ নিগডণ এইরূপ নিদ্ধারণ করিবাব পুর্কেই, মনুষ্য কেবল 
আপন শ্রদ্ধার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, জগতের মূলে নশ্বর ও অনিত্য 
জাগতিক পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন-এক অনাধ্যন্ত, অমৃত, স্বতন্ত্র, সর্বশক্তিমান 
সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী তত্ব আছে; এবং মন্ুধা সেই সময় অবধি কোন.নাকোন 
আকারে তাহার উপাসনা! করিয়া আমিতেছে। এই জ্ঞানের উপপন্তি সেই 
সময় মনুষ্য দিতে পারে নাই সত্য ; কিন্তু আধিভৌতিক শান্ত্রেও প্রথমে অনুভব 
তাহার পর তাহার উপপত্তি-__এই ক্রমই দেখা যায় । উদাহরণ যথা-_ ভাস্করা- 
চার্য্যের মনে পৃথিবীর (কিংবা শেষে নিউটনের মনে সমস্ত বিশ্বের) গুরুত্বাকর্ষণের 
কল্পন! আসিবার পূর্বেই গাছের ফল নীচে পুথিবীর উপরে পড়ে, এই কথ 
অনাদিকাল হইতে সকলেরই 'জান। ছিল। অধ্যাত্মশান্ত্রেও 'এই নিম্মমন্যত্রের 
প্রয়োগ হয়। শ্র্ধার দ্বার! প্রাপ্ত জ্ঞানকে ছাকির। তাহার উপপন্তির খোজ করা 
বুদ্ধির কাজ সত্য; কিন্ত সম্যকৃরূপে যোগ্য উপপৃত্তি না মিলিলেই শ্রদ্ধার দ্বার। 
প্রাপ্ত জ্ঞান কেবল ভ্রমমাত্র, এ কথা বল! নায় না। 

যাকৃ। ব্রঙ্গ নিগুণ ইহ! বুঝিলেই ধদি আমার কাজ চলিয়া বার তবে উপরি- 
উক্ত অন্নুসারে এই কাজ শ্রদ্ধার দ্বার! নির্বাহ হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই 
(গী. ১৩. ২৫)। কিন্ত নবম প্রকরণের শেষে বলিয়াছি যে, এই জগতে ব্রাঙ্গী 
স্থিতি কিংব সিন্ধাবস্থাই মনুষ্যের পরম সাধ্য বা অস্তিম ধ্যেয় এবং তাহা পাইতে 
হইলে ব্রহ্ম নিগুণ এই শুক্ষজ্ঞানে কাজ চলে ন।1 দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা ও নিত্য 
সাধনের ছবার৷ এই জ্ঞান হৃদয়ে ও হন্দ্রিয়ের মধ্যে গ্রাবিষ্ট হওক চাই এবং 
আচরণের দ্বার| ব্র্গাত্বৈক্যবুদ্ধিরই দেহস্বভাব হইস। বাওয়া চাই; এইকবপ 
হইতে হইন্সে পরমেশ্বর-স্বরূপকে প্রীতিপূব্বক চিন্তা রয়! মনুকে তদাকারে 
পরিণত করাই এক সুলভ মার্গ। এই মার্গ কিংবা সাধন আমাদের দেশে বনু 
প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; ইহাকেই উপাসনা বা ভক্তি বলে। 
“স। ( তক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে”--ঈখরের প্রতি পর! অর্থাৎ নিবাতঙিশয় ষে 
প্রীতি তাহাকেই ভক্তি বলে, ভক্তির এই লক্ষণ শাগ্ডিল্যন্যত্রে প্রদত্ত হইঞ্নাছে 
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(শাং, হু. ২)। পর! অর্থে কেবল নিরতিশ্বরই নহে€ কিন্তু ভাগবতপুরাণে 
উক্ত হইগাছে যে €দই প্রেম অহেতুক, নিফাম ও নিরন্তর হওয়া চাই-_ 
“অহেহ্কাবাবহিত। যা ভক্তিঃ পুরুধোত্তমে” (ভাগ. ৩. ২৯,১২)। কারণ, 
“হে পরমেশ্বর, আমাকে অমুক দ্রাও”_-ভক্তি যখন এই প্রকার সহেতুক হইয়া 
থাকে, তথন ধৈদ্িক যাগবজ্ঞাদি কাম্য কন্মের ন্যান্ন তাহাও কতকট। ব্যাপারের 
স্বরূপ প্রাপ্ধ হর । এইরূপ ভক্তি হিসাবী অর্াং রাজসিক উক্ত হয়, এবং 
তাহার ব্বার। চি শুদ্ধি পৃ্বাপুরি ইয় না। চিন্তশ্ুত্ধি সম্পূর্ণ না হইলে আধ্যাত্মিক 
উন্নতি ও নোক্ষপ্রাপ্তি পক্ষেও যে বাধ আসিবে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। 
অধ্যাম্মশান্ত্রের পূর্ণ নিদ্ধামন্ের তত্ব ভক্তিণার্গেও এইরূপ বজার থাকে বলিয়া 
গীতায়্ ভগবর্ভক্রের চারি বধ করিনা বল! হইয়াছে যে, “অর্থা্থী অর্থাৎ 
কোন হেতুর জন্য পরমেশ্বরক্ষে যে ভক্তি করে এইপ্জপ ভক্ত নীচের পৈঠার 
এবং পরনেশ্বরের জ্ঞান হওয়াতে যে ক্ঞানী/পুক্ৰ স্বয়ং নিজের জন্য কিছু অর্জন 
করিধার ইচ্ছ। না বাখিয়। (গী. ৩. ১৮) নারদ দির ন্যায় কেবল কর্তৃব্যবুদ্ধিতেই 
পরমেশ্বরকে ভক্তি করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (গী, ৭. 
১৬--১৮)। এই ভক্তি ভাগবত পুরাণ অনুসারে নয় প্রকার (ভাগবত ৭. 
৫. ২৩), বথা-- 

অশবণং কীন্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। 
অ্চনং বন্দনং দান্যং সথ্যং আত্মনিবেদনম্ ॥ 

নারদের ভক্তিস্ুত্রে এই ভক্তিরই একাদশ ভেদ কর! হইয়াছে (না. সু, ৮২ )। 
কিন ভক্তির এই সমস্ত প্রকারভেদ মারাঠী দাসবোধ প্রভৃতি অনেক ভাষা- 
গ্রন্থে বিদ্তুতরূপে নিরূপিত হওয়ার আমি তৎসম্বন্ধে এখানে বিশেষরূপে 
আলোচনা কার না। ভক্তি যে প্রকারেরই হউক না কেন, পরনেশখ্বরের উপর 
নিরতিশর ও অহেতুক প্রেম স্থাপন করিয়। স্বীর বুত্তিকে তদাকারে পরিণত 
করা, ভক্তির এই বে সাধারণ কাজ, তাহা প্রত্যেক মনতষাকে নিজের মনের 

দ্বারাই করিতে হইবে, ইহ! সুস্পষ্ট । ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, বুদ্ধি 
নামক অন্তরিঞ্ড্ি কেবল ভাল-মন্দ, ধন্মাধম্ন কিংবা কার্যাকাধ্য নিয় কত! 
ব্যতীত আর কিছু করে না) বাকা সমস্থ মানসিক কাজ মনকেই করিতে হন্। 

অর্থাৎ এক্ষণে ননেরই দুই ভেদ হইতেছে--এক, যে মন ভক্তি করে এবং 

দ্বিতীয়, তাহার উপাস্য অর্থাৎ যাহার উপর প্রেম স্থাপন করিতে হইরে সেই 
বস্ত। উপনিষদে থে শ্রেষ্ঠ ব্রন্নত্বপ্পপ প্রতিপাদ্দিত হইম্সাছে তাহা ইন্দ্িযাতীত, 

'অবাক্ত, অনন্ত, নগুণ ও 'একমেবাদ্ধিতীয়ং' হওয়ায়, সেই ম্বরূপ হইতে উপাসনা 
সুরু হইতে পারে না। কারণ, যখন শ্রেষ্ঠ ব্র্স্বরূপের অনুভব হয় তখন মল 
বত খাক শা) কিন্তু উপাপা ও উপাসক কিংবা । জ্ঞাত ও জজের, এই ছই-ই 

একর্প হইয়। যান্ন। নিগুণ ব্রন্ধ চরম সাধ্য বন্ত, সাধন-নহে ; এবং কোন'ন! 



ভক্তিমার্গ ॥ ৪১৭ 

কোন প্রকার সাধনের স্থার! বে পর্যান্ত নিগুণ ব্রন্মের সহিত একাকার হইবার 
যোগ্যতা মনের মধ্যে উৎপন্ন ন! হয়, সে পর্য্যন্ত এই শ্রেঠ ব্রহ্গস্বরূপের সাক্ষাৎ- 
কার হয় না। অতএব সাধন হিসাবে ষে উপাসনা করিতে হয় তাহার কনা বে 
বহ্স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে তাহা অন্য শ্রেণীর, অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসক 
এই ভেদের দ্বার মনের :গোচর হয়, অর্থাৎ সগুণই হয়) এবং সেই জন্য 
উপনিষদ বেখানে যেখানে ব্রন্দের উপাসনার কথ। বল। হইয়াছে, সেখানে সেখানে 
উপাস্য ব্রহ্ম অবাক্ত হইলেও সগুণরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন । উদাহরণ যথা, 
শাঙ্ডিল্যবিদ্যার যে ব্রহ্গের উপাসনা করিতে বল। হইয়াছে সেই ব্রহ্ম অব্যক্ত 
অর্থাৎ নিরাকার হইলেও ছান্দোগ্যউপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছা. ৩. ১৪) 
যে, তিনি প্রাণশরীর, সত্যপক্কল্প, সর্ববগন্ধ, সর্ধরস, সর্বাকম্ম, অর্থাৎ মনের 
গোচর সমন্তর গুণের দ্বারাই যুক্ত । মনে থাকে যেন, উপাস্য ব্রহ্ম এই স্থানে 
সগডণ হইলেও অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার । কিন্ত মাঁনব-মনের স্বাভাবিক 
গঠন একসপ যে, অগুণ বস্তর মধোও যে বস্ত অব্যক্ত অর্থাৎ কোন প্রকার 
বিশিষ্ট আকার প্রহৃতি ন। থাকায় যাহা নেত্রাদি ইন্ট্রিয়ের অগোচর তাহার 
উপর প্রেম স্থাপন কর। অথব! তাহার নিত্য চিন্তনের দ্বারা মনকে তাহাতে 
স্থির রাখিয়া! বৃত্তিকে তদাকার করা মন্ুষ্যের পক্ষে অতান্ত কঠিন, এমন কি 

“ছুঃসাধ্য । কারণ, মন ত্বভাবতই চঞ্চল হওয়ায় ইন্ড্রিয়গোচর কোন স্থির বস্ত 
আধারপ্ধপে মনের সন্মুখে না থাক্ষিলে কাহাতে স্থির রাখিবে তাহাই মন 
পুনঃ পুনঃ ভুলিয়া! যায়। চিত্তস্থ্্যের এই মানসিক কর্ম বড় বড় জ্ঞানী 
ব্যক্তিরও হঞ্ষর মনে হয়, সাধারণ মন্ুষ্যের কথ৷ দুরে থাক্ । তাই, ভূমিতিশাস্ত্ 
শিখাইবার সনম্ন যেরূপ অনাদি, অনন্ত ও বিস্তাতহীন (অব্যক্ত ) কিন্তু যাহা! 
দেখ্য গুণ থাকায় সগডণ, এইরূপ রেখার কষ্সন। মনে আনিতে হইলে সেই 
রেখার একটি ছোট টুক্রা নমুনাস্বরূপ শ্লেটের উপর কিংবা কা্ফলকের 
উপর আশকিয়া দেখাইতে হম, সেইরূপ সর্বকর্তা, সর্বশক্তিমান, সর্ববন্ 

(স্থতরাং সগুণ ) কিন্তু নিরাকার অর্থাৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরের উপর প্রেম 
স্থাপন করিরা তাহাতে নিজের বৃত্তি লীন করিবার জন্য মনের সম্মুখে কোন- 
প্রকার “প্রত্যক্ষ” নানর্ধপাত্মক বস্ত না থাকিলে সাধারণ লোকদিগের কাজ 
চলিতে পারে না।* এমন কি, প্রথমে কোন প্রকার ব্যক্ত বন্ধ না দেখিলে 

শি পপ পরপর সপ শর সপ চা প্র পপর পাপ পি পি পাপা গালা, পাপা সপ পা শিস পার পপি পা? পা পর আপ পপ 

+ এই বিষয়ে ষোপবাসিষ্টের বলিয়! প্রাসিগ্ধ এক শ্লোক বলা হত থাকে," 
অক্ষরা বগমলবয়ে বখ। স্ুলবর্ত,লদৃযৎপর্ধিগ্রহ$। 
গুদ্ধবৃদ্ধপরিলন্ধয়ে তথ! দাকমৃগ্ময়শিলা মদ্সাঙ্চনম্ ॥ 

“ঘক্ষর পরিচগ়ের জন্য ছোট ছেলেদের সম্মুখে যেরূপ স্কুল কা্র্ত,ল সাজাইয়! অঙ্গয়ের আকাম 
দেখান ছর সেইরূপ ( নিত্য ) শুদ্ধ বুদ্ধ পরব্রঙ্গের জ্ঞান সম্পাদনের জনা, মাটি কিংবা কাঠ বা 
পন্ততের মুর্তি স্বীকার কযা হইর। থাকে" । কিন্তু এই জোক বৃহৎ হোগা সিডে পাওর। বার না 

৫৩ + ৃ 



৪১৮ গীতারহস্য অথবা কর্দমযোগশান্ত্র। 

অব্যক্কের কল্পন।ই মন্ছুয্যের মনে জাগ্রত হইতে পারে না! £ উদাহরণ বথা--লাল, 
সবুজ ইত্যাদি ব্যক্ত রং প্রথমে চোখে দেখিলে পর, তবেই রংয়ের সাধারণ ও 
অব্াক্ত কল্পনা মন্গুষোর মনে জাগৃত হয়; নতুবা! রংয়ের এই অব্যক্ত কল্পন! 
হইতেই পারে না। এখন কেহ তাহাকে মানব-মনের স্বভাবই বলুক কিংব! 
দৌষই বন্পুক $ ষাহাঁই বল না কেন, মনের এই ম্বভাব যে পধ্যস্ত দেহধারী মনুষ্য 
বাহির করিয়া ফেলিতে ন! পারে সে পধ্যস্ত উপাসনার জন্য অর্থাৎ ভক্তির জন্য 
নিগুণ হইতে সগুখে--এবং তাহাতে ও অব্যক্ত সগুণাপেক্ষ। ব্যক্ত সগুণেই 
আসা ব্যতীত অন্য মার্গ নাই। তাই ব্যক্তোপাপনার মার্গ অনাদি কাল হইতে 
প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে ; রামতাপনীয়াদি উপনিষদ মনুষারূপধারী ব্যক্ত 
ব্রঙ্গন্বর্ধপের উপাপন! বর্ণিত হইয়াছে; এবং ভগবদৃগীতাতেও উক্ত হুইক্সাছে-. 

ক্লেশোহধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্। 
অব্যক্ত! হি গতিহ্ঃখং দেহবদ্ভিরবাপাতে ॥ 

*“অব্যক্তের উপর চিত্তের ( মনের ) একাগ্রতা যে করে তাহার অনেক কষ্ট হয়; 
কারণ, দেহেজ্দ্রিরধারী মনগুষ্যের পক্ষে এই অব্যক্তগতি লাভ কর! স্বভাবতই 
কষ্টকর” ( গী. ১২. ৫) । এই 'প্রত্যক্ষ' মার্গকেই “ভক্তিমার্গগ বলে । ইহাতে 
সন্দেহ নাই যে, কোন বুদ্ধিমান পুরুষ নিজের বুদ্ধির ছারা পরব্রঙ্গের স্বরূপ 
নির্ধারণ করিয়। পরব্রন্গের অব্যক্তম্বরূপে কেবল নিজের বিচারের বলে নিজের 
মনকে স্থির করিতে পারে । কিন্ত এই প্রণালীতে অব্যক্তের উপর “মনকে 
আসক্ত করিবার কাজও তো! শেষে শ্রদ্ধা ও প্রেমের দ্বারাই সিহ্ধ করিতে হয়, 
তাই এই মার্গেও শ্রদ্ধ! ও প্রেমের আবশাকতা। চলিয়। যায় না। সত্য বলিলে, 
তাত্বিক দৃষ্টিতে প্রেমমূলক ভক্তিমার্গের মধ্যেই সচ্চিদানন্দ ব্রদ্গোপাসনারগ 
সমাবেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্যানের জন্য এই মার্গে স্বীকৃত ব্রহ্গন্বরূপ কেবল 
অব্যক্ত ও বুদ্ধিগম্য অর্থাৎ জ্ঞানগম্য এবং উহাকেই প্রাধান্য দেওয়৷ হয় 
বলিয়া এই ক্রিন্নার “ভক্কিমার্গ নাম না দিয়! ইহাকে অধ্যাত্মবিচার, অব্যক্কো- 
পাসনা কিংবা শুধু উপাসনা, অথব। জ্ভীনমার্গ বলিবার রীতি আছে। এবং 
উপাস্য ব্রহ্ম সগুপ হইলেও তাহার অব্যক্তের বদলে ব্যক্ত--এবং বিশেষ ভাবে 
মনুষ্য-দেহধারী-_বূপ স্বীকার করিলে তাহাকেই ভক্তিমার্গ বলা হয়। এই 
প্রকারে মার্গ ছুই হইলেও এ হুইয়েতে একই পরমেশ্বরের প্রাপ্তি হয় এবং 
শেষে একই সাম্যবুদ্ধি মনে উৎপন্ন হয়; তাই স্পষ্ট দেখা যায় যে, ছাদে 
উঠিবার সিঁড়ির ন্যায় প্রত্যেকের অধিকার অনুসারে এই হুই,(জ্ঞানমার্গ ও 
তক্তিমার্গ ) অনাদি সিদ্ধ 'ভিন্ন ভিন্ন মার্গ রহিয়াছে ; এই মার্গের ভিন্নতার কারণে 
চরম সাধ্য অথবা! ধ্যের বিষয়ে কোনই ভিন্নতা হয় না। তন্মধ্যে একটি 
সোপানের প্রথম ধাপ বুদ্ধি, দ্বিতীয়টির প্রথম ধাপ শ্রদ্ধা ও প্রেম) এবং যে 
সোপান দিক্কাই উঠ নাঁ কেন, শেষে একই পরমেশ্বরের একই প্রকার জান 



তক্তিমার্গ। ৪১৯ 

হয় এবং একই প্রকার মোক্ষও লাভ হয়। তাই, "অন্গতবাত্মক জ্ঞান ব্যতীত 
মোক্ষ নাই” এই সিঙ্ধান্তই ছুই মার্গে সমানই বজায় থাকে । তার পর জ্ঞানমার্গ 
শ্রে্ঠ ব1 তক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ, এই বৃথ! বিবাদ করিনা! লাভ কি ? এই ছুই সাধন প্রথম 
অবস্থায় অধিকার বা! যোগ্যতা অন্থসারে ভিন্ন হইলেও শেষে বা পরিণামরূপে 
একই যোগ্যতাবিশিষ্ট ;) এবং গীতায় উভয়েরই “অধ্যাত্ব” এই নাম দেওয়া 
হইছে (গী., ১১. ১)। এখন সাধন হিসাবে জ্তান ও ভক্তি ছুই-ই যদিও একই 
যোগাতার হয়, তবু এই ছুয়ের মধ্যে গুরুতর ভেদ এই যে, তক্কি কখনও 
মি! হয় না, কিন্ত জ্ঞানকে নিষ্ঠা অর্থাৎ সিজ্ধাবস্থার চরম অবস্থা বল! যাইতে 
পারে। অধ্যাত্মবিচার কিংবা! অব্যক্তোপাসন দ্বার পরমেশ্বরের যে জ্ঞান হয় 
তাহাই ভক্তির হ্বারাও হইতে পারে (গী. ১৮. ৫৫) ইহা সত্য; কিন্তু এই 
জ্ঞান হইলে পর যর্দি কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া! জ্ঞানের মধ্যেই নিমগ্ন থাকে, 
তবে গীতা অনুসারে তাহাকে 'জ্ঞাননিষ্ঠ* বলিতে হুইবে, “ভক্তিনিষ্ঠ* নহছে। 
কারণ, যে পর্য্যন্ত ভক্তির ক্রয়! বজায় খাকে সে পর্যাস্ত উপাস্য-উপাসক 
এই বৈতভাবও থাকে) এবং চত্রম ব্রন্ধাজ্বৈিক্য অবস্থান তো প্ুধু ভঞ্তি কেন, 
অন্য কোন প্রকারের উপাসনাই অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। ভক্তির 
পর্য্যবসান বা ফলজ্ঞান; ভপ্কি উহার সাধন মাত্র,-উহা কিছু চরম সাধ্য বস্ত 

'নহে। সার কথ, অবাক্তোপাপনার দৃষ্টিতে জ্ঞান একবার সাধন হইতে পারে, 
বার ব্রদ্ধাক্মিক্যর অপরোক্ষান্ঈতবের দৃষ্টিতে এই জ্ঞানকেই নিষ্ঠা অর্থাৎ 
সিচ্ধাবস্থার চরম অবস্থা বল! যাইতে পারে । এই ভেদ স্পষ্টরপে দেখানে। 
যখন আবশ্যক হয়, তখন 'জ্ঞানমার্স” ও “জ্ঞাননিষ্ঠা এই হুই শব্দ সমানার্থে 
বাবহার না করিয়। অবাক্োপাসনার সাধনাবস্থার স্থিতি দেখাইবার জন্য 
'ঝুহানমার্গ' শব্ষের এবং আনলাভের পর সন্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানেতেই 
নিমগ্ন খাকিবার সিদ্ধাবস্থার স্থিতি দেখাইবার জন্য 'জ্ঞাননিষ্ঠা শব্খের উপযোগ 
কর। হইয়। থাকে । অর্থাৎ অব্যক্তোপাসন! কিংবা অধ্যাত্মবিচার অর্থে জানকে 
একবার সাধন (জ্ঞানমার্গ ), আবার অপরোক্ষান্থভব অর্থে তাহাকেই নিষ্ঠ! 
অর্থাৎ কন্মতাযাগরূপ চরম অবস্থা বল! যাইতে পারে। কর্মের সন্বন্ধেও ' এই 
একই কথা । শাস্ত্রোক্ত সীমা! অনুসারে চিত্তগুদ্ধির জন্য প্রথমে যে কর্খ 
করিতে হর তাহা সাধনমাত্র। এই কর্মের ছার! চিত্ত শুদ্ধ হইয়া পরিণামে 
জ্ঞান ও শাস্তি লাভ কর! যায়; কিন্ত পরে এই জ্ঞানেতেই নিমগ্নন৷ হইয়া 
শাস্তভাবে আমরণ নিষ্কাম কর্ম করিতে থাকিলে, জ্ঞানযুক্ত নিফাম কর্মের 
সষ্টিতে উহার এই কর্মনকে নিষ্ঠা বলা যাইতে পারে (গী, ৩.৩) এই কথ 
ভক্তির বিষয়ে বল! বার না; কারণ তক্তি শুধু এক মার্গ বা উপাক্ব. অর্থাৎ 
হ্তানপগ্রান্তির সাধনমাত্র__উহ। নিষ্ঠা নহে । তাই, গীভার আরস্তে জ্ঞান (সাংগ্য ) 
ও 'যোগ ( কর্ম). এইরূপ ুই নিষ্ঠারই উল্লেখ কর! হইস্বাছে। উহাদের , মধ্যে 
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কর্মযোগ-নিষার লিদ্ধির উপায়, সাধন, বিধি কিংবা মার্শের বিচার করিবার 
সময় (গী- ৭.১), অবক্রোপাসনা (জ্ঞানমার্শ) এবং ব্যক্তোপাসনার 
( তক্তিমার্গ )--অর্থাৎ ষে হই সাধন পূর্বাপর চলিয়া আসিয়াছে তাহ্থার-_ 
বর্ণনা করিরা, গীতায় কেবল এইটুকু বল! হইক্লাছে যে, এই ছয়ের মধ্যে 
অব্যক্তোপাসন৷ অনেক ক্লেশময় এবং ব্যক্তোপাসনা কিংবা! তক্তি অধিক সুলভ, 
অর্থাৎ এই সাধন সকলের সাধ্যায়ত্ত-_কিংব! “ভূজ হ্বাবা আছে হেবা তরি হা 
কুল উপান্*__হে দেব তোশীকে পাইবার এই ম্ুলভ উপার়- (গা. 
৩**২)। প্রাচীন উপনিষদে জ্ঞানমার্গেরই বিচার কর! হইয়াছে এবং 
শাণ্ডিল্যাদি হত্রে, এবং তাগবতাদি গ্রন্থে ভক্তিমার্গেরই মাহাত্ম্য কীর্তভিত 
হইয়াছে । কিন্ত সাধনৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের বোগ্যতানুসারে তেন 
দেখাইয়া, শেষে ছুয়ের$ নিফাম কর্মের সহিত মিল স্থাপনের কাজ গীতার 
ন্যায় সমবুদ্ধি সহকারে অন্য কোন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ করিয়াছে বলিয়া দেখা 
বায় না৷ | 

সর্ধভূতে একই পরমেশ্বর” ঈশ্বরন্বপ্ূপের এই যথার্থ ও অন্ুভবাত্মক জ্ঞান 
পাইতে হহলে, দেকেন্দ্রিয়ধারী মচ্চষ্যের কি করা আবশ্যক ? উপরি-উক্ত অঙ্ধু- 
সারে এই প্রশ্রের বিচার করিয়া দেখিলে বুঝ! যায় যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ 
অনাদি অনস্ত অচিস্ত্য ও “নেতি নেতি” হইলেও উহা নিগুণ, অজ্ঞেয় ও 
অব্যক্তও বটে; এবং যখন উহার অন্ভব হন তখন উপাস্য ও উপাসক এই 
ছুই ভেদ অবশিষ্ট না থাকায়, উহ্থা হইতে উপাসনা সুরু হইতে পারে ন!। 
উহ! তো কেবল চরম সাধ্য--সাধন নহে; এবং তদাকার হইবার যে অদ্বৈত 
অবস্থা তাহা লাভ করিবার কেবল এক সাধন ব! উপায় উপাসনা । তাই এই 
উপাসনার জন্য যে বস্ত স্বীকার করিতে হয় তাহার সগুপই হওয়া! আবশ্যক । 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মশ্বরূপ সেইরূপ অর্থাৎ অগুণ । 
কিস্ত উহা! কেবল বুদ্ধিগম্য ও অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হওয়া প্রযুত্ত 
উহার উপাসন| ক্লেশময় হহয়া থাকে । এইজন্য পরমেশ্বরের এই ছই শ্বরূপ 

অপেক্ষা যে পরমেশ্বর অচিস্তা সর্বসাক্ষী সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান জগদাত্ম! 
হইয়াও আমাদের ন্যায় আমাদের সহিত কথা কহিবেন, আমাদের উপর মমতা 
করিবেন, -আমাদিগকে সতমার্গে আনিয়া সদ্গতি দিবেন, বাহাকে আমর! 
“আপনার” বলিভে পারি, আমাদের স্খছুঃখের সহিত বাহার সহাচুভূতি 

হইবে কিংবা ধিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, ফাহার সহিত, আমাদিগের 
“আমি তোমার এবং তুমি আমার+ এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ উৎপন্ন হইবে, যিনি আমাকে 
পিতার ন্যায় রক্ষা করিবেন এবং মাতার ন্যার ভালবাসিবেন; অথবা! যিনি 
গতির্ভর্ত প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্ুুহৃৎ” (গী. ৯. ১৭ ও ১৮)-- আমার 
গতি, আমার পোৌৰণকর্তা, আমার প্রভূ, আমার সাক্ষী, আমার শরণ ও সু্থৎ ১. 
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এবং এইরূপ বলিয়! সন্তানের ন্যায় আমি ধাহাকে প্রেমের সহিত ও আদরের সহিত 
গ্রহণ করিতে পারিব, এইয়াপ সত্সম্কল্প সর্বৈরৈশবর্ধ্যসম্পন্ন, দয়ার সাগর, ভক্তবৎসল, 
পরম পবিত্র পরমোদার পরমকারু(পক, পরমপুজ্য, সর্ধস্ন্দর, সকল-গুণনিধান, 
কিংবা সংক্ষেপে বলিতে হইলে প্রাণপ্রিয় সগ্জণ প্রেমগম্য ও ব্যক্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ- 
রূপধারী স্বলত পরমেশ্বরকেই “ভক্তির জন্য সকল মন্ুষা শ্বভাবতঃ স্বীকার করে, 
ইহা প্রত্যেক ধর্মেই দেখা বার । যে পরব্রঙ্গ মূলে অচিস্ত্য ও “একমেবান্ধিতীক়্ংঃ 
তাহার উক্ত প্রকার অন্তিম ছুই ম্বরূপকেই ( অর্থাৎ প্রেমশ্রঙ্ধাদি মনোময় নেত্রের 
দ্বার। মনুষ্যের গোচর স্বরূপকেই ) বেদাস্তশান্ত্রের পরিভাষায “ঈশ্বর” বল! হয়। 
পরমেশ্বর সর্বব্যাপী হইলেও সীমাবদ্ধ হইলেন :কেন? এই প্রশ্গের উত্তর 
প্রসিদ্ধ মহারাষ্্ীয় সাধু তুকারাম এক কবিতার দিয়াছেন-_- 

হরি তৃকা ক্ষণে অবঘা একলা । 
পরি হা ধাকুল৷ ভক্তী সাঠী' ॥ 

অর্থাৎ-_তৃকা বলে, হরি সর্ধত্র এক, কিন্তু ভক্তের জন্যই ছোট হন (গা. ৩৮, 
৭)। বেদাস্তস্থত্রেও এই সিঙ্ধাস্তই প্রঙগত্ত হইয়াছে (১. ২,৭)। উপনিষদেও 
যেখানে বেখানে ব্রদ্ষের উপাসনার বর্ণনা আছে সেই-সেইথানে প্রাণ, মন ইতান্দি 
সঙ্গ ও কেবল অব্যক্ত বস্ত্রসমূহেরই নির্দেশ না করিয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই সৃর্ধ্য 
'( আদিত্য ), অন্ন ইত্যাদি সগুণ ও ব্যক্ত পদার্থেরও উপাসনা কথিত হইয়াছে 
(তৈ- ৩. ২-৬) ছাং ৭)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আবার “মারাং তু প্রক্কৃতিং 
বিদ্যাৎ মানিনং তু £মহেম্বরম্* (শ্বে. ৪. ১*)--প্রক্ৃতিরই নাম মায়া এবং এই 
মায়ার যে অধিপতি তিনিই মহ্শ্বর_-“ঈশ্বরের' এইরূপ লক্ষণ বলিয়া তাহার পর 
*্ভাত্বা! দেবং মুচ্যতে সর্ধপাশৈঃ*--এই দেবতাকে জানিলে সমস্ত পাশ হইতে 
মুক্ত হওয়া যায় (৪. ১৬), এইরূপ গীতারই ন্যায় (গী, ১*, ৩) সগুপ ঈশ্বরের 
মহিম। বর্ণিত হইয়াছে । এই যে নামরূপাত্মক বন্ত উপাস্য পরব্রন্গের চিন্ত, 
পরিচয়, অবতার, অংশ কিংবা গ্রাতিনিধিপূপে উপাসনার জন্য আবশ্যক হয়, 
উহ্াকেই বেদাস্তশান্ত্রে প্রতীক” বলে। প্রতীক (প্রতি+ইক ) শবের ধাত্র্থ 
এই--প্রতি- আপনার দিকে, ইক-বৌক1) 'কোন বস্তর ঘে পার্ট! প্রথমে 
আমাদের গোচর হয় এবং পরে সেই বস্তর জ্ঞানলাভ হয় সেই পার্শকে কিংবা 
সেই ভাগটাকে প্রতীক বলে। এই হিসাবে সর্ধব্যাপী পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভের 
জন্য তাহার ফোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন, ভাগ, বা অংশব্দপ বিভূতি প্রতীক হইতে পারে। 
উদাহরণ যখ্ট-_মহাভারতে ব্রাঙ্গ-ব্যাধ-সংবাদে, ব্যাধ ব্রা্মণকে প্রথমে অনেক 
অধ্যাত্বজ্ঞান বলিবার পর, শেষে প্প্রত্যক্ষং মম যো৷ ধর্শন্তং চ পশ্য দ্বিজোত্তম” 
( বন. ২১৩, ৩)- আমার প্রত্যক্ষ ধর্ম কি, তাহা দেখ এই কথা বলির উক্ত 
ব্রাহ্মণকে বাধ আপন বৃদ্ধ মা-বাপের নিকট লইয়। গিয়৷ বলিলেন-__ইহারাই 
'ামার প্রত্যক্ষ দেবত, এবং এইয়প মনে করিয়া! ঈশ্বরের ন্যায় ইহাদের সেব্! 
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করাই আমার “প্রত্যক্ষ ধর্শ । এই অতিপ্রায়কেই মনে রাখিয়া, লিজের ব্যয় 
খ্বরূপের উপাসনার কথ৷ বলিবার পুর্বে ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন-__ 

রাজবিদ্যা রাজগুহাং পবিভ্রমিদমুত্তমম্। 
প্রত্যক্ষা বগমং ধন্ম্যং সুন্ুখং কতুমিব্যয়ম্ ॥ 

অর্থাৎ এই ভক্তিমার্গ “সমঘ্ত বিদ্যার মধো ও গুছোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রাজবিদ্যা ও 
রাজগুহ্য )১ ইহা! উত্তম, পবিত্র, :প্রতাক্ষগম্য, ধন্মানুকুল, সুখসাধ্য ও অক্ষয়” 
(গী' ৯. ২)। এই শ্লোকে রাজব্দ্য ও রাজগুহ্য এই ছুইটী সামাসিক শব 
আছে; ইহাদের বিগ্রহ এই--বিদ্যানাং রাজা ও *গুহ্যানাং রাজ।” (বিদ্যাদিগের 
রাজা ও গুহাদিগের রাজ ); এবং যখন সমাস হইল তখন সংস্কতব্যাকরণের 

নিরমান্থসারে “রাজ” শব্ধ প্রথমে আসিল। কিন্ত ইহার বদলে 'রাজ্ঞাং বিদ্যা? 
(রাজাদিগের বিদা! ). এইক্প বিগ্রহ করিরা কেহ কেহ এইরূপ বলেনষে, 
যোগবাসিষ্ঠের বর্ণনা অনুসারে ( যো. ২, ১১, ১৬-১৮) প্রাচীনকালে খধির! 
রাজাদ্দিগকে যখন এক্দবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সময় অবধি ব্রঙ্গবিদ্যা 
কিংব। অধ্যান্মজ্ঞানকেহ রাজবিদযা ও রাজগুহ্য বল! হইত, তাই এই হই শবের 
স্বার। গীতাতে ও প্র অর্থই অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞান-_ভক্তি নহে-_বিবক্ষিত হইয়াছে 
স্বীকার করিতে হইবে। গীতার উপদিষ্ট মার্গও মনু ইক্ষণাকু প্রভৃতি রাজ. 
পরম্পরাক্রমেই প্রবর্তিত হইয়াছে (গী. ৪,১)১ তাই, “ব্রাজবিদযা ও রাজ- 
গুহ্য* এই ছুই শব্ধ "রাজাদিগের বিদ্যা, ও “রীজাদিগের গুহা” অর্থাৎ রাজমান্য 
বিদ্যা ও গুহা এই অর্থে গীতায় প্রধুক্ত হয় নাই এরূপ বলিতে পার! ধায় না। 
কিন্ত এই অর্থ শ্বীকার করিলেও এই শ্থলে এই শব্ধ জ্ঞানমার্গের বর্ণনায় প্রযুক্ত 

হয় নাই ইহা মনে রাখ আবশ্যক । কারণ, গীতার যে অধ্যায়ে এই শ্লোকটি 
আসিয়াছে উহাতে ভক্তিমার্গই বিশৈষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে (গী. ৯. ২২-৩১ 
দ্বেখ); এবং চরম সাধ্য ব্রহ্ম একই হইলেও গীতাতেই অধ্যাত্মবিদ্যার সাধ- 
নাত্মক জ্ঞানমার্গ কেবল “বুদ্ধিগম্য/, অতএব “অবাক্ত+ ও “ছঃখকারক” বলিয়! 
কথিত হুইয়াছে (গী, ১২. ৫) এই অবস্থায় ইহা! অনস্তব মনে হয় যে, গবান্ 
এক্ষণে এর জ্ঞানমার্গকেই 'প্রত্যক্ষাবগমং” অর্থাৎ ব্যক্ত, ও “কভু সুন্গথং, অর্থাৎ 
স্বখসাধ্য বলিবেন। তাই, প্রকরণ-সাম্যার্থ এবং কেবল ভক্তিমার্গেরই সর্বতোতাবে 
উপযুক্ত 'প্রত্যক্ষাবগমং ও “কতু সুন্থখংত এই পদদ্বয়ের উপযোগিতার কারণে__. 
অর্থাৎ এই ছুই কারণে--রাজবিদ্যা, শবে ভক্কিমার্গই এই গ্লোকে বিবক্ষিত 
হইয়াছে এইক্প সিক্ধ হয়। “বিদ্যা” শব কেবল ব্রঙ্গজ্ঞানবাচক নহে ? কিন্ত 
পরত্রদ্গের জ্ঞান অর্জন করিবার যে সাধন্ন'বা মার্গ তাহারও উপনিধদ্গে “বিদ্যা 
নামই দেওয়া হইয়াছে । উদাহরণ যথা--শাগিল্যবিদ্যা, প্রাণবিদ্যা, হার্দবিদা। 
ইত্যাদি। বেদাস্তহুজের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ্দে উপনিষদে বর্ণিত এই 
প্রকার অনেক বিদ্যরি অর্থাৎ সাধনের বিচার কর! হইয়াছে । ভউপনিবৎপান্ঠে 
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ইছাও দেখিতে পাওয়! বায় যে, এই সকল বিদ্যাকে গুপ্ত রাখিয়! কেবল শিব্য 
ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রাচীনকালে এ সকল উপদেশ দেওয়া হইত ন1। তাই 
যে-কোন বিদ্যাই ধর না কেন, তাহা গুহা হইবেই। কিন্তু ব্রঙ্গলাভের সাধনী- 
ভুত এই বে গুহ্য বিদ্যা ঝা মার্গ তাহ! অনেক হইলেও সেহু সমন্তের মধ্যে 
গীতোক্ত ভক্তিমার্গরূপ বিদ্যা অর্থাৎ সাধন শ্রেষ্ট ( গুধ্যানাং বিদ্যানাং চ রাজ। )। 
কারণ, আমার মতে উক্ত প্লোকের ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানমাগীয় বিদ্যার ন্যায় 
উহ। ( ভক্তিমার্মদ্রপ সাধন ) “অবাক্' নহে, উহ। প্রত্যক্ষ দৃষ্টগোচর এবং সেই- 
জন্য উহ। সুখদাধ্য। গীতার ঘদ্দি কেবল বুদ্ধিগম্য জ্ঞানমাগহ প্রতিপাদ্য হইত 
তাহা হইলে বৈদিক ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ একশো! বৎসর ধরিয়া 
এই গ্রন্থের প্রতি যেরূপ আগ্রহ দেখা বাইতেছে সেরূপ আগ্রহ থাকিত কি-না 
সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে মাধুর্য ও প্রেম ঝ! কূসে গীতা পরিপূর্ণ তাহা তৎ- 
প্রতিপািত ভক্কিমার্গেরই পরিণাম । প্রথমে তে পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ অবতার 
স্বয়ং শ্ীকৃঞ্চ এই গীতা৷ বলিয়াছেন ; এবং তাহার ভিতরেও আর একটী কথা 
এই যে, ভগবান অভ্র্ের পরব্রন্ষের শুফ জ্ঞানের কথ ন৷ বলিয়। স্থানে স্থানে প্রথম 
পুরুষের প্রয়োগ করিয়! নিজের সগুণ ও ব্যক্ত শ্বপ্গপকে লক্ষ্য কিয়া :বলি- 
রাছেন যে, “আমাতে এই সমপ্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে (4.৭), “এই সমস্ত 
আমারই মায়া” (৬. ১৪), “আম। হইতে ভিন্ন আর কিছুহ নাই” (৭.৭) 
"আমার নিকট শক্রু মিত্র উভয়ই সমান” (৯. ২৯), “আমিই এই জগৎ 
উৎপন্ন করিয়াছি” (৯. ৪), “আমিই ব্রঙ্গের ও মোক্ষের মূল” ( গী, ১৪, ২৭) 
কিংব। “আমাকে “পুরুষোত্তম” বলে” (গাঁ. ১৯৫. ১৮) এবং শেষে অজ্জুনকে 
এই উপদেশ দিয়াছেন ,যে. “সকল ধর্ম ছাড়িয়া তুমি এক আমারই শরণ 
লও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইজে মুক্ত করিব, ভীত হহও না” 
(১৮* ৬৬)। হহাতে শ্রোতার মনে এই ধরণ! হয় যে, আমি সমদৃর্টি পরম- 
পুজ্য ও প্রেমময় এইরূপ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমের সন্ুখে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান 
রহিয়াছি, এবং তখন আত্মক্তানে তাহার নিষ্ঠ। খুব দৃঢ় হয়। শুধু তাহাই 
নহে? কিন্ত একবার জ্ঞান ও একবার ভক্তি এইরূপ গীতার অধ্যায়সমুখ্র পৃথক 
পৃথক বিভাগ ন। করিয়, জ্ঞানের সহিত ভক্তিকে এবং ভক্তির সহিত জ্ঞানকে 
গাখি়। দেওয়ায় ফল হইয়াছে এই যে, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কিংবা বুদ্ধি ও 
প্রেমের মধো পরম্পর বিরোধ না থাকিরা পরমেশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গে সেই প্রেম- 
রসেরও অনুভব হয় এবংসর্কবভৃতে আত্মৌপম্যবুদ্ধি জাগৃত হইয়া! শেষে চিত্ত বিলক্ষণ 
শান্তিসমাধান ও সন্তোষস্থখ লাত করে। ছুধে চিনির ঈঙে। হানে কর্মযোগও 
আসির! মিলিয়৷ গেল। তাহার পর, গাঁতোক্ত জান ঈশাবাস্যোপনিষদের উত্জি 
অগ্গসারে মৃত্যু ও অমৃত অর্থাৎ ইংপোক ও পরলোক ডতরত্রই শ্রেরস্কর, আমা- 
দের পাগুতের। এক্ বে [নজ্কান্ত করিরাছেন তাহা কিন্তুই আশ্চধ্যের (ব্বর নহে। 
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উপরি-উক্ত আলোচন! হইতে ভক্তিমার্গ কি, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তি-মার্গে 
মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য কোথায়, ভক্তিনার্গকে রাজমার্গ (রাজবিদ্যা) অথব! 
সরল সোপান কেন বল! হয়, এবং গীতার ভক্তিকে স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বলিয়৷ কেন 
শ্বীকার কর! হয় নাই তাহ। পাঠকের উপলব্ধি হইবে । কিন্তু জ্ঞানলাভের 
এই সুলভ শনার্দি ও প্রত্যক্ষমার্গেও ধোঁক!র যে-এক জাগা আছে তাহ! 
এক্ষণে বল। আবশাক, নতুবা এই পথের পথিকের অসাবধানঙা বশত খানান্র 
পড়িবার সম্ভাবনা! আছে। ভগবদ্গীতায় এই খানার স্পষ্ট বর্ণনা আছে; 
এবং বৈদিক ভক্তিনার্গে অন্য উক্তিনার্গ অপেক্ষা যাহা কিছু বিশেষত্ব 
আছে তাহা ইহাই। পরব্রন্ধে মনকে আপক্ত করিয়। চিত্তশুদ্ধির হবার! সাম্য- 
বুদ্ধি লাভ কারবার জন্য পরব্রন্দের প্রতীক” সদৃশ কোন-কিছু সগ্ুণ ও ব্যক্ত 
বস্ত সাধারণ মহুষ্ের সম্মুখে থাকা আবশ্যক, নতুবা চিত্ত স্থির হইতে 
পারে না; এই কথ। সকলে স্বীকার করিলেও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া! 
যায় যে, এই প্রতীকের ম্বরূপ সম্ব্জধে অনেক সময বিবা-বিসংবারদ উপস্থিত 
হয়। অধ্যান্মশান্্রৃষ্টিতে দেখা যায় যে, এই জগতে এমুন স্থান নাই 
যেখানে পরমেশ্বপ্প নাই। ভগবদ্গীতাতেও অজ্জঞুন “তোমার কোন্ কোন 
বিভূতির রূপ অবলম্বনে তোমাকে তঞ্জনা করিতে হইবে তাহা আমাকে বল” 
(গী, ১০, ১৮), এইরূণ খ্রক্কষ্তকে প্রশ্ন করিলে পর ১ম অধ্যায়ে ভগবান, 
এই স্থাবর-জঙ্গম স্যাষ্টর মধ্যে ব্যাপ্ত আপনার অনেক বিভূতির বর্ণন৷ করিয়া 
বলিলেন যে, “আমি হইন্ছ্রিয়ের মধ্যে মন, স্থাবরের মধ্যে হিমালয়, বঞ্জের মধ্যে 
জপষজ্ঞ, সর্পের মধ্যে বাস্থুকি, ধৈত্যের মধ্যে প্রহলাদ, পিতৃগণের মধ্যে :অধ্যমা, 
গন্ধব্ের মধ্যে চিন্ররথ, বুক্ষের মধ্যে অশ্বত্খ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, মহর্ষিদের 
মধ্যে ভৃগু, অক্ষরের মধ্যে অকার,,এবং আদত্যের মধ্যে বিষণ”; এবং শেষে 
বলিধেন-- 

যদ্যদূ বিভ্ুতিমৎ সত্বং শ্রামহূর্জিতমেব বা 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মন তেজোহংশসপ্তবম্ ॥ 

"হে অজ্জুন, যাহা! কিছু বৈভব, লক্ষ্মী ও প্রভাবের ছার। যুক্ত তাহ! আমারই তেজের 
ংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে” (১৯, ৪১)১ আর বেশী কি বলিব ? আমার এক 
ংশের দ্বারা আন এই সমস্ত ব্যাপরা আছি*! এইটুকু বলির। পরবর্তী অধ্যায়ে 

বিশ্বরূপ প্রদর্শন্রে হার অক্জুনকে এই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রত্যযও জন্মাইক়া 
দিলেন। জগতে দৃষ্টিগোচর সমস্ত বস্ত কিংব। গুণই যদ্দি পরমেশ্বরের রূপ অর্থাৎ 
প্রতীক হইল/ তবে তন্ধ্য কোন এক বস্তর মধোই পরমেখর আছৈন অন্যের. 
মধ্যে নাই এ কথা কে বলিবে, আর কমন করিয়। বলিবে ? ন্যায়ত ইহাই 

 স্বলিতে হর যে, তনি দু-রও আছেন নিকটেও আছেন,তিনি সৎ ও অসৎ হইলেও 
এ উভরের অতাত অথব। (তন গঞ্চড় ও সর্প, মৃত্যু ও মৃত্যুদাভা, বিদ্ববর্ত। ও 



ভক্তিমার্গ। | ৪২.৫ 

বিশ্বহর্তা, চ্চয়ঙ্গাত| ও ভয়নাশন, ঘোর ও অধোর, শিব ও অশিব, বৃষ্টিদাত1 ও 
ব্টিরোধক--এই সকলই (গী. ৯. ১৯ ও ১০. ৩২) তিনিই । তাই ভগবদৃতক্ত 

তুকারাম বাৰাও এই অর্থে ই বলিয়াছেন__ 
তুকা ক্ষণে যে ধষে বোলা। 
তে তে সাজে যা বিঠ্ঠল। ॥ 

“তুকা বলে, যাহা! যাহা! আছে, এই বিঠোল! দেব সেই-সেই রূপে সজ্জিত” (বু, 
গা. ৩*৬৫- ৪) । এই প্রকার বিচার করিলে বুঝা াইবে যে, জগতের প্রত্যেক 

অংশত পরমেশ্বরেরই স্বরূপ; তবে আবার পরমেশ্বরের এই সর্বব্যাপী 
ত্বরূপ একেবারেই ধিনি মনে আনিতে পারেন না, তিনি যদি এই অবাক্ত ও শুদ্ধ 
রূপ উপলব্ধি করিবার জন্য এই অনেক বস্তর মধ্যে কোন একটি বস্তুকে সাধন 
কিংবা প্রতীক বুঝিয়। তাহার উপাসন৷ করেন তাহাতে হানি কি? কেহ মনের 
উপাসন। করিবে, কেহ ব৷ দ্রব্যযজ্ঞ বা জপধজ্ঞ করিবে । কেহ গৰ্লুড়কে ভাক্ত 
করিবে, কেহ বা ওকার এই মন্ত্রাক্ষারেরই জপ করিতে বমিবে। কেহ বিষ্ণর, 
কেহ বা শিবের, কেহ বা গণপতির এবং কেহ বা ভবানীর ভজনা করিবে । 
কেহ নিজের পিতামাতার চরণে পরমেশ্বর-বুদ্ধি রাখিয়৷ তাহাদের সেবা করিবে, 
এবং কেহ তাহা হইতেও ব্যাপক সর্ধবভূতাত্মক বিরাটপুরুষের উপাসন পছন্দ 
করিবে। কেহ বলিবে সূর্যকে পুজা কর এবং কেহ বলিবে হৃর্য্যাপেন্ণ কৃষ্ণ 
কিংবা! রামচন্ত্র শ্রেষ্ঠ । কিন্তু যখন* অজ্ঞান বা মোহবশতঃ এই দৃষ্টি চলিয়! যাক্স 
ষে, “সমস্ত বিভূতির মূলে একই পরব্রঙ্ধ” কিংবা যখন কোন ধর্মের মূল সিদ্ধাস্তেই 
এই ব্যাপক দৃষ্টি না থাকে, তখন অনেক প্রকার উপাস্যবি্ষয়ে বৃথা অভিমান ও 
অন্যায় আগ্রহ উৎপন্ন হইয়া! কখন কথন মারামারি কাটাকাটিতে পধ্যবসিত 
হয়। বৈদ্দিক”বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলম্বনী ধশ্মের পরস্পরবিরোধ একপাশে 
সরাইয়। রাখিয়া! কেবল খৃ্ধন্মই 'আলোচন। করিলে ফুরোপথণ্ডের ইতিহাস 
হইতে দেখা যাইবে যে, একই সগুণ ও বাক্ত থৃষ্টের উপাসকদিগের ও মধ্যে বিধি- 
ভেদের কারণে মারামারি কাটাকাটি পর্যন্ত একসময়ে হইকাছিল। এই দেশের 
সগুণ উপাসকদ্দিগের মধ্যেও এখন পধ্যন্ত এই বিরোধ দেখা যায় যে, এক জনের 
দেবতা নিরাকার হওয়ায় অপরের সাকার দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ! ভক্তিমার্গে 
উৎপন্ন এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার কোন উপায় আছে কিনাই? যদি থাকে 
তবে সে উপায়টি কি? ইহার ঠিক ঠিক বিচার না হইলে তক্তিমার্গকে থটকা- 
শূন্য ব। ধোকারহিত ৰল! যায় না। তাই, গীতায় এই প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া 
হইয়াছে এক্ষণে তাহার বিচার. করিব । হিন্দুস্থানের* বশ্তমান অবস্থাতে, এই 
প্রশ্নের সমুচিত বিচার কর! খুবই দরকার ইহ! বলা বাহুল্য । 

সামাবুদ্ধি সম্পাদন করিবার জন্য মনকে স্থির করিয়া! পরমেশ্ববের অনেক 
লগ বিভূতির মধ্যে কৌন এক বিভুতিজ। হ্যব্ধপ প্রথমত চিন্তা স্বর), অথব। 

৪ 



৪২৬ গীতারহস্য অথব৷ কন্মযোগশাস্ত্র । 

উহাকে প্রতীক বুঝিয়া চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ রাখা- ইত্যাদি সাধন প্রাচীন 
উপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে; খে:ষ রাঁমতাপনীর ন্যার উত্তরকালের উপনিষদে 
কিংবা গীতাতেও মানবরূপধারী সগুণ পরমেশ্বরের প্রতি অসীম ও পএরকীস্তিক 
ভক্তিকেই পরমেশ্বর প্রাপ্তির মুখ্য সাধন বলিয়া ধরা হইয়াছে । কিন্তু সাধন 
হিসাবে গাত। বান্দেবভক্কির প্রাধান্য দিলেও অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে 
বেদান্তহ্ত্রের নায় (বে. সু. ৪. ১. ৪) গীতাতেও স্পই কথিত হইয়াছে যে, 
প্রতীক একপ্রকার সাধন-_উহা। সত্য, সর্বব্যাপী ও নিত্য পরমেশ্বর হইতে 
পারে ন। অধিক কি বলিব? নামরূপাত্বক 'ও ব্যক্ত অর্থাৎ সগুপ বস্ত- 
সমূহের মধ্যে বে কোন-এক বস্ত গ্রহণ কর, তাহ। মারা মাত্র ; সত্য পরমেশ্বরকে 
যে ব্যক্তি দেখিতে চাহে তাহার স্বীয় দৃষ্টিকে সগুণ রূপের অতীত স্থানে লইয়! 
যাহতে হইবে । ভগবানের যে অনেক বিভূতি আছে তন্মধ্যে অজ্জুনকে প্রদর্শিত 
বিশ্বরূপ অপেক্ষা! অধিক ব্যাপক অপর কোন বিভৃতিই হইতে পারে না। কিন্ত 
যথন এই বিশ্বরূপই ভগবান নারদকে দেখাইলেন, তখন তিনি বলিরাছিলেন 
“তুমি আমার এই যেরূপ দেখিতেছ ইহা সতা নহে, ইহা! মান্সামাত্র; আমার 
প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে হইলে ইহারও বাহিরে তোমায় যাইতে হইবে” € শা" ৩৩৯, 
৪৪)) গীতাতে ও শ্রীরুষ্ণ অজ্জুনকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়্াছেন__ 

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং নন্যান্তে মামবুদ্ধয়ঃ। 
পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ 

আমি অব্যক্ত হইলেও আমাকে মূর্ণ লোকেরা ব্যক্ত (গী- ৭* ২৪) অর্থাৎ মনুষ্য- 
দেহধারী মনে করে (গী. ৯. ১১) কিন্ত ইসা সত্য নহে; আমার অব্যক্ত 
স্বরূপই সত্য। সেইরূপ আবার, উপনিষদেও--মন, বাক্য, সুর্য, আকাশ 
ইত্যাদি অনেক ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্র্প্রতীক উপাসনার জন্য কথিত হইলেও, 
শেষে বলা হইয়াছে যে, বাহা বাক্য চক্ষু কিংবা কর্ণের গোচর হয় তাহা ব্রহ্ধ 
নহে__ 

যন্মনসা ন মন্ুতে যেনাহহহর্মনে। মতম্। 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 

“মনের দ্বারা যাহাঁকে মনন কর বায় না, কিন্তু মনই ধাহার মননশক্তিতে উৎপন্ন 
হয় তাহাকেই প্রক্কত ব্রহ্ম বলিয়া জান) লোকে যাহার | প্রতীকরূপে ) উপাসনা 
করে তাহ (প্রকৃত ) ব্রদ্ধ নহে” (কেন, ১, ৫-৮)। পনেতি নেভি” হ্ত্রেরুও 

ইহাই অর্থ। মন ও আকাশ ধর) কিংবা ব্ক্তোপাসনামার্গ অনুসারে শালগ্রাম, 
ই কিংব শ্রীরাম কঙ্ঃ প্রতৃন্তি অবতারদিগ্র , অথব! সাধুপুরুষদিগের ব্যক্ত মূর্তি 

চিন্তা কর) মন্দিরসমূহে শিলানর বা ধাতুময় দেবমূর্তি দেখ; কিংবা মূর্তিহীন 
বন্দির বা মন্জদই ধর ১--এই সমস্ত ক্ষুত্র শিশুদের খেলা-গাড়ীর ন্যায় মনকে 
স্থির করবার অর্থাৎ চিত্তবৃত্ভিকে পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত করিবার সাধন- 
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মাত্র। প্রত্যেক মনু] নিজ নিজ ইচ্ছা ও অধিকার অনুসারে উপাসনার 
জন্য কোন-এক প্রতীককে গ্রহণ করে; এই প্রতীক যতই চিত্তপ্রির় হউক না 
কেন, সত্যন্বরূপ পরমেশ্বর 'এই সকল প্রতীকে নাই*-_ন প্রতীকে ন হি সঃ» 
(বে. স্ ৪. ১. ৪)--তিনি ইহার অতীত, ইহা! ভুলিলে চলিবে ন। এই 
জন্যই “আমার মায়! যাহারা অবগত নহে সেই মূঢ় লোকেরা আমাকে জানে 
না” ভগবদ্গীতাতেও এই দিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (গী- ৭. ১৩--১৫ দেখ )। 
ভক্কিমার্গে মনুষ্যকে ত্রাণ করিবার যে শক্তি আছে তাহ! কোন সজীব বা. 
নির্জীব মূর্তিতে কিংবা পাথরের ইমারতে নাই ; উক্ত গ্রত্তীকের উপর উপাসক 
আপনার সুবিধার জনা যে ঈশ্বর-ভাবনা! রাখে তাহাই প্রকৃত তারক হয়। প্রতীক 
কাঠের, ধাতুর কিংবা অন্য যে কোন পদার্থেরই হউক না কেন) “প্রতীক, 
অপেক্ষা ও যোগাতা কখনই অধিক হইতে পারে না। এই প্রতীকের উপর 
তোমার যেরূপ ভাব হইবে ঠিক সেই অনুসারে তোমার ভক্তির ফল পরমেশ্বর 
প্রতীক নহে- তোমাকে দিয়! থাকেন তাহার পর, তোমার প্রতীক ভাল, 
কি.আমার পতীক ভাল এইদ্ধপ ঝগড়া কৰিয়। লাভ কি? তোমার মনের 
তাব যদি শুব্ধ ন! হয় তবে প্রতীক যতই ভাল হউক না কেন, তাহাতে লাভ 
কি হইবে? সনম্ত দিন লোকদ্দিগকে ঠকাইয়া তাহাদের সর্বনাশসাধনের 
কার্যে বাপৃত থাকিয়। প্রাতে ব! সন্ধ্যায় কিংব। কোন রবিবারে দেবালয়ে দেব- 
দর্শনের জন্য কিংবা কোন নিরাকার দেবতার মন্দিরে উপাসনার জন্য গমন 
করিলে পরমেশ্বরকে লাভ কর! যায় না । পুরাণ শুনিবার জন্য যাহার! দেবালয়ে 
যা, রাঁমদাস স্বামী তাহাদের বর্ণন। করিয়াছেন-_ 

বিষয়ী লোক শ্রবণ৷ যেতী। 
তে বারকৌ! কতেচ পহাতী ॥ 
চোরটে লোক চোরুণ জাতী । 
পাদরক্ষ] ॥ 

“কোন কোন বিষরী লোক পুরাণ শুনিবার সময় স্ত্রীলোকদিগেরই কাছে থুৰিক়া 
বেড়ায় ; চোরের! পাদত্রাণ (জুতা) চুরি করে” (দাস, ১৮, ১০ ২৬)। শুধু 
দেবালয়ে কিংব৷ দেবের মুর্তিতেই যদি তারকত্ব থাকে, তাহা হইলে এই সকল 
লোকদিগের 9 মুক্তি হওয়! উচিত। কাহারও কাহারও ধারণ! আছে যে, কেবল 
মোক্ষেরই জন্য পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, কিন্তু যাহার। ব্যবহারিক 
কিংবা স্বার্থসমবদ্ধ বন্ধ প্রার্থনা করে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধন। 
করিতে হয়। এইরূপ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা কতক লোক ধভত্ন ভিন্ন "দেবতার পুজা 
করিয়া থাকে, ইহা গীতাতেও উল্লিখিত আছে (গী. ৭. ২৯)। কিন্ত গীতাও 
পরে এইরূপ বলিয়াছেন যে, ইহা বুঝিয় তাত্বিক দৃষ্টিতে স্বীকার করা যায় ন! যে, 
এই দেবতাদিগের আব্নাধনা করিলে তাহার! শ্বযং কোন ফল প্রদান করেন (গী. 
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৭. ২১)। অধ্যাত্মশীক্তের ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ( বেহ্থ..৩. ৩৮-৪১) এবং এই, 
সিদ্ধান্তই গীতারও মান্য ( গী. ৭. ২২ ) বে, যে-কোন বাসনা মনে পোষণ করিয়া 
তুমি যে-কোন দেবতাকে ই আরাধন1 কর না কেন, উক্ত আরাধনার ফল প্রদান 
করেন সর্বব্যাপী পরমেশ্বর__দেবতা নহে। ফলদাতা পরমেশ্বর এই প্রকার 
একই হইলেও প্রতোকের ভালমন্দ ভাবন! অনুসারে তিনি প্রত্যেককে ভিন্ন 
ভিন্ন ফল প্রদান করেন ( বেশ্, ২, ৯. ৩৪-৩৭ ), তাই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কিংব! 
প্রতীকের উপাসনার ফলও ভিন্ন ভিন্ন হইয়। থাকে এইরূপ আমরা দেখিতে পাই । 
এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়াই ভগবান বলিয়াছেন-- 

প্রন্নানয়োইয়ং পুরুষে! যে! যচ্ছ,দ্ীঃ স এব সঃ। 
“মনুষ্য শ্রদ্ধাময় ; প্রতীক যাহাই হউক না কেন, যাহার বেরূপ শ্রদ্ধা সে দেই- 
রূপই হয় (গী, ১৭, ৩7 মৈক্রা, ৪, ৬) কিংবা 

যাস্তি দেরব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ। 
ভূতানি যাপ্তি ভূতেজ্যা ধাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্॥ 

“দেবতক্ত দেবলোকে, পিতৃগণভক্ক পিতৃলোকে, ভূতভক্ত ভূতগণের মধ্যে এবং 
আমার তক্ত আমার নি কট উপনীত হয়” ( গী. ৯ ২৫) অথবা-_ 

যে যথ। মাং প্রপদান্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহং | 
“আমাকে ষে যে+্প ভজন করে, সেইরুপই আমি তাহাদিগকে ভবন! করি” 
(গী.9, ১১)। সকলেই জানে থে শালগ্রাম একট! পাথর মাত্র। তাহাতে বিষুর 
ভাব রাখিলে বিষ্ুখলোক' পাইবে ) এবং সেই প্রতীকের উপর যক্ষরক্ষা্দি ভূত- 
গণের ভাবনা স্থাপন করিলে, তুমি ভূতলোকই প্রাপ্ত হইবে। ফল তোমার 
ভাবনার, প্রতীকের নহে-_ এই সিদ্ধান্ত আমাদের সমস্ত শান্ত্রকারদিগেরই সম্মত। 
লোকিক বাবহারে কোন মুর্তির পুক্তা করিবার পুর্ব উহ্থার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার 
বে রীতি 'মাছে, তাহারও মণ ইহাই । যে দেবতার ভাবন! ভ্বারা এ মূর্তির 
পূজা করিতে হইবে সেই দেবতার প্রাণপ্রতিষ্টা এ মূর্তিতে করা হইয়! থাকে। 
কোন মুর্তিতে পরমেশ্বরের ভাবনা ন রাখিয়া, এই মুর্তি কোন বিশেষ আকারের 
মাসী, কাঠ বা ধাতু ভাবিয়া কেহ তাহার পুজা করে না। এবং করিলেও গীতার 
ক্ত সিদ্ধান্ত অন্থসারে সে নিঃসন্দেহ মাটা কিংবা কাঠের কিন্ব! ধাতুর গতিই প্রাপ্ত 
হটবে। প্রতীক এবং প্রতীকে স্থাপিতবা আরোপিত মনোভাব--_এহ প্রকার ডেদ 
করিলে, প্রতীক যাহাই হউক না কেন তৎসম্বন্ধে বিবাদ করিবার কারণ থাকে না; 
কারণ, এখন তে! প্রতীকই দেবতা, এই ভাব থাকে না। সমস্ত কর্মের ফল- 
দাতা ও সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরের দৃষ্টি ভক্তের ভাবের উপরেই থাকে ৷ তাই, “দেব 
শৰাচ ভৃকেলা” অর্থাৎ দেবত৷ ভাবেরই জন্য ক্ষুধিত, প্রতীকের জন্য নছে-_ 
এই ধপ তৃকারাম বাব! বলিয়াছেন। তক্তিমার্গের এই তত্ব যাহার বিদিত আছে 
তাহার মনে “মামি যে ঈশ্বরশ্বরূপের ব! প্রতীকের উপাসনা করিতেছি তাহাই 
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সতা এবং অনা সকলই মিথ্যা” এই দুরাগ্রহ ন! থাকিয়া প্যাহার প্রতীক বাহাই 
হউক না কেন, তদ্বারা পরমেশ্বরকে যে ভজনা করে সে পরমেশ্বরেতেই উপনীত 
হয়++__ এইরূপ উদার বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে । এবং তখন ভগবানের এই 
উক্তি তাহার উপলব্ধি হইতে থাকে-__ 

যে২পানাদবতাভ ক্তাঃ যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ | 
তেহপি মামেব কৌস্তেয় বজন্তাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ 

অর্থাৎ “বিধি অর্থাৎ বাহ্যোপচার ব1 সাধন শাস্ত্রানুষায়ী না হইলেও, যাহার অন্য 
দেবতাদ্দিগকে শ্রদ্ধার সহিত (অর্থাৎ তাহাদের উপর শুদ্ধ পর্রমেশ্বরের ভাব 
বাঁখিয় 'যজন ক্র তাহার] ( পর্যায়ক্রমে ) আমারই বজন করিয়া থাকে” (গী. 
৯. ২৩)। ভাগবতেও এই অর্থই অল্প শব্দভেদে বর্ণিত হইয়াছে ( ভাগ. ১০ পু 
৪০, ৮-১০ 9; শিবগীতায় তো! উক্ত শ্লোক অক্ষরশঃ প্রদর্ত হইয়াছে (শিব, ১২, 

৪ ); এবং “একং সদবিপ্রা বহুধা বদস্তি”” (খা, ১. ১৬৪. ৪৬) এই বেদ-বচনের 
তাৎপর্য 9 ইহাই । ইহা ভইতে সিদ্ধ হয় যে, এই তত্ব বৈদিক ধর্মে অতি প্রাচীন- 
কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে ; এবং এই তত্বেরই এই ফল যে, আধুনিককালে 
প্রীশিবাজী মহারাজের ন্যান্ বৈদিকধক্্মীয় বীরপুরুষের স্বভাবে, তীহার 
পরম উতকর্ষের সময়েও, পরধর্মাসহিষ্ুণতা দোষ দেখিতে পাওয়া যাক্গ 
নাই। উা মন্ুযোর শোচনীয় মূর্খতার লক্ষণ যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বসাক্ষী, 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, এমন কি তাহারও অতীত অর্থাৎ অচিস্তা, এই প্রকৃত 
তন্ব উপলব্ধি না করিয়া অমুক সময়ে, কিংবা অমুক দেশে, অমুক মায়ের পেটে, 
অমুক বর্ণের নামের বা! আকৃতির তিনি যে ব্যক্ত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহাই 

কেবল সতা, এইরূপ নামরূপাত্বক মিথ্যা অভিমান পোষণ করে, এবং এই 

অভিমানে পড়িয়া তলোয়ারের দ্বারা পরস্পরের প্রাণ পর্যযস্ত হরণ করিতে উদ্যত 
হয়। গীতার ভক্কিমার্গের সংজ্ঞা “রাজবিদ্যা” সত্য; কিন্তু ইহা যদি অনুসন্ধান 
কর! যায় যে, ষে প্রকার স্বং ভগবান “আমার দৃশ্য শ্বরূপও মায়াময়, আমার 
প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে হইলে এই মায়াকে ছাড়ায় যাও” এই বথার্থ উপদেশ 
করিয়াছেন সেইপ্রকার উপদেশ আর কে দিয়াছেন, এবং “অবিভক্তং বিভ- 

ক্রেষু* এই সাত্বিক জ্ঞানদৃষ্টিতে সমন্ত ধর্মের এক্য উপলব্ধি করিয়া ভক্কি- 
ষার্গের মিথ্যা বাদবিতগ্ডার মুলই যিনি সমূলে উৎপাটন করিয়াছেন সেই ধর্মগুরু 
সর্ধপ্রথম কোথায় আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, কিংবা তাহার মতাঁবলম্বী লোক 
কোথায় অধিক, তাহ! হইলে আমাদের ভারতভূর্মিকৈই অগ্রস্থান দিতেই 
হয়। আমাদের দেশবাসীরা রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্যের এই প্রত্যক্ষ পরশ- 
গাথর অনায়াসেই পাইক়াছেন ; কিন্তু খন আমি দেখি যে, আমাদেরই মধ্ো 
ফোন কোন লোক 'অজ্ঞানের চস্মা নিজেদের চোখে লাগাইয়া উহাকে 
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চক্মকি পাথর মাত্র বলিতে প্রস্তুত তন ইহা! আমাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর - 
কি বলিব! 

প্রতীক যা্াাই হউক না কেন, প্রতীকের উপর আমরা যে ভাবনা! স্থাপন 
করি, ভক্তিমার্গের ফল তাহাতেই হয়, প্রতীকে নহে; এবং সেইজন্য ইহা! 
সত্য যে, প্রতীকসম্বন্ধে বিবাদ করায় কোন লাভ নাই। কিন্তু এক্ষণে 
এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে ষে, প্রতীকের উপর বেদাস্তদুষ্টিতে যে শুদ্ধ পরমে- 
স্বরের ভাবন! রাখিতে হয়, সেই শুদ্ধ পরমেশ্বর-শ্বরূপের কল্পনা অনেক লোকের 
পক্ষে তাহাদের প্রকৃতিশ্বভাব অনুসারে কিংবা অক্ঞানপ্রযুক্ত ঠিকঠিক করিতে 
পার! প্রায় অসম্ভব; এই অবস্থায় এই সকল লোকের পক্ষে প্রতীকের উপর 
শুদ্ধ তাবনা স্থাপন পূর্বক পরমেশ্বরকে লাভ করিবার কি উপায় ? “ভক্তিমার্থে 
জ্ঞানের কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা করিরা লওয়া যায়, অতএব বিশ্বাসের দ্বার! কিংবা! 
শ্রদ্ধার দ্বার! শুদ্ধ পরমেশ্বরস্বরূপের ধারণ! করিয়া প্রতীকের উপর সেই ভাবনা 
স্থাপন কর--তোমার ভাঁবন। সফল হইবে*-_-এই কথ! বলিলে চলিবে না। 
কারণ, কোন একটা ভাবন৷ স্থাপন করা মনের অর্থাৎ শ্রদ্ধার ধর্শ হইলেও, 
বুদ্ধির নৃযনাধিক সাহাধ্য ব্যতীত কখনই কাজ চলে না। অন্য সকল মনো- 
ধর্ষের ন্যায় শুধু শ্রদ্ধা বা প্রেমও এক প্রকার অন্ধই ; কোন্ বিষয়ের উপর 
শ্রদ্ধা স্থাপন করিবে এবং কোন্ বিষয়ের উপর করিবে না, অথবা কাহার 
উপর প্রেম স্থাপন কর! উচিত কিংবা অন্ুচিত্ঠ, ইহা! শুধু প্রেম কিংবা -শ্রদ্ধ! 
দ্বার জীন! যায় না। এই কাজ প্রত্যেকের নিজের বুদ্ধি দ্বারাই করিতে হয় £ 
কারণ, নির্ণর করিবার জন্য বুদ্ধি ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয় নাই। সার কথা, 
কাহারও বুদ্ধ অতিশয় তীর না হইলেও উহাতে শ্রদ্ধ! প্রেম বা বিশ্বাস কোথায় 
স্থাপন করিতে হইবে এইটুকু জার্নিবারও ত সামর্থ্য থাক! চাই ; নতুবা, অন্ধ 
শ্রদ্ধ! এবং সেইসঙ্গে অন্ধ প্রেমও ভুল পথে গিয়া উভ্তয়েই গর্ভের মধ্যে পতিত 
হইবে। উল্টাপক্ষে ইস্াও বলা যায় যে, শ্রদ্ধারহিত শুধু বুদ্ধিই বদি কাজ 
করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহ। হইলে নিছক যুক্তিবাদ ও তার্কিকতার মধ্যে পড়িয়! 
সেকোন্ দিকে ঝু'কিবে তাহার ঠিকান| নাই ? বুদ্ধি যতই অধিক তীব্র হইবে, 
ততই অধিক বিভ্রান্ত হইবে। তাছাড়া এই প্রকরণের আরস্ভেই বলা হইয়াছে 
যে, শ্রদ্ধ। প্রভৃতি মনোধার্মের সাহায্য ব্যতীত শুধু বুদ্ধিগম্য জ্ঞানে কর্তৃত্বশক্তি 
উৎপন্ন হয় না। তাই শ্রদ্ধা ও জ্রান, কিংবা মন ও বুদ্ধি ইহাদের সর্বদা মিলন 
হওয়া আবশ্যক। কিন্ত মন ও বুদ্ধি এই ছুইই ত্রিগুণাত্মক প্রক্কতিরই বিকার. 
হুওয়ায়, উহাদের প্রত্যেকের জন্মত সাৃত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন 
ভেদ হইতে পারে ; এবং উহাদের মিলন স্থায়ী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের 
মধ্যে যে পরিমাণে উহা! শুদ্ধ বা অশুন্ধ হইবে সেই পরিমাণে মন্থষ্েয স্বভাব, 
ধারণ! ও ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। এই বুদ্ধিই কেবল জন্মত অশুদ্ধ রাজসিক 
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কিংবা তামসিক হইলে,, উহার কৃত ভালনন্দের নির্ণর ্স্তিূলক হও! প্রযুক্ত, 
অন্ধ শ্রদ্ধ। সাবিক অর্যাৎ শুদ্ধ হইলেও ভ্রমে পতিত হইবে । ভাল, শ্রদ্ধাই 
বদি জগত শশ্ন্ধ হয় তাহা হইলে বুদ্ধি সার্বিক হইলেও কোন লাভ নাই, 
কারণ এই অবস্থাক্স বুদ্ধির হুকুম মানয়া! চপিবার জন্য শ্রদ্ধা প্রস্তত থাকেই 
না। কিন্ত সাধারণত এই অনুভব হয় যে, মন ও বুদ্ধি ইহার! পৃথক পৃথক অশুদ্ধ 
থাকে না;যাহার বুদ্ধি জন্মত অশুদ্ধ তাহার মন অর্থাৎ শ্রদ্ধাও প্রান্ধ ন্যুনাধিক 
অশুদ্ধই হইয়া! থাকে; এবং তাহার পর এই অশুদ্ধ বুদ্ধি স্বভাবতই অশুদ্ধ 

শ্রদ্ধাকে অধিকাধক ভ্রমে পাতিত করে । এহ অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে পরমে- 
শ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের যেমন ইচ্ছা! উপদেশ করলেও উহা তাহার মনে ভাল 
করিয়। বলে না; কিংবা! ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় ষে, সে অনেক স্ময়ে-_. 
বিশেষতঃ শ্রন্ধা ও বুদ্ধি ছুইই জন্মতঃ অপক্ক ও স্বল্পবল হইলে-_-উপদেশের 
বিপরীত অর্থ কারয়! থাকে ৷ খুষ্টান্ ধর্মোপদে্ট আক্রকার কালো-কুচ্কুছ, 
অসভ্য হাপ্সীকে বখন খুষ্টধর্্মের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন তখন সেহ হাপ্সী, 
*ন্বর্গের পিতা” কিংব। খুষ্টেবরও যথার্থ কল্পনা কিছুহ করিতে পারে না। 
তাহাকে যাহা বলা হয়, দে নিজের অপক বুদ্ধি অগ্ুসারে তাহা অধথার্থভাবে 
গ্রহণ করে। এবং সেই জন্য, উন্নত ধর্ম বুঝিবার বোগ্যত। এই সব লোকের 
আনিতে হইলে তাহাদিগের মধ্যে প্রথমে আধুনক মনুষ্যের বোগ্যত৷ আনয়ন 
করা উচিত, এইরূপ এক ইং্রজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। * ভবভূতির এই 
উক্তির্ও অর্থ ইহাই-_গুরু এক হইলেও শিষ্যে শিষ্যে ভেদ দেখা বায়, এবং 
হূর্যয এক হইলেও তাহার আলোকে কাচের মণি হইতে আগুন বাহির হয় 
কিন্তু মাটিব্র টিবির উপর কোন পরিণাম ঘটে না ( উ. রাম, ২. ৪)1 প্রায় 
এই কারণেই প্রাচীনকালে শৃদ্রাদি অজ্ঞজাতি বেদশ্রবণে অনধিকারী বিবেচিত 
হইয়া! থাকিবে, এইরূপ মনে হয়। 1 টিলার, (১৮ অধ্যায়ে) এই বিষয়ের 
শে পপ আাপ্প ০ শপ শি ০ ০ শ. শি শার্শা দশ পাশ শপ শি সিস্ট শা ০ শাশীশীশি শশী শি োশিশিপাপিসী পপি ৮ শি ০০ শিস শিপ শিপ পাপন পপি পাশে শা পপ আঁ পপ্যা্াস্ঞটি 
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উল্লেখ আছে; বুদ্ধির ষে্ধণ স্বভাবতই সান্বিক রাজপিক ও তামসিক ভেদ হয় 
(১৮ ৩০-৩২ ) সেইরূপ শ্রদ্ধারও স্বভাবতই সাত্বিকার্দি তিন ভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায় (১৭,.২)। এইন্শ আরম্তে বলিবার পর, প্রত্যেকের দেহস্বভাব 
অনুসারে শ্রদ্ধাও স্বভাবতই ভিন্ন হওয়ায় (১৭. ৩) সাত্বিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি 
দেবতার উপর, বাজসিক শ্রদ্ধাবি শিষ্ট ব্যক্তি স্বভাবতই বক্ষ-রাক্ষসের উপবু এবং 
'তামসিক শ্রন্ধাবিশিষ্ট বাঞ্তি ভূতপিশাচাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এইরূপ 
ভগবান্ বলিগ্নাছ্থেন (গী. ১৭, ৪-৩)। মন্থষ্োর শ্রন্ধার ভালমন্দত্ব যদি এইরূপ 
জন্মজ স্বভাবকে অবলম্বন করিয়। থাকে, তবে এই প্রশ্ন সহজেই আসে ষে, 
যথাশক্তি ভক্তির দ্বার এই শ্রন্ধা উন্নত হইতে হইতে কোন-না'কোন 
সময়ে পূর্ন শুস্ক মবস্থার পৌছতে পারে কি ন।? জ্ঞানার্জন কার্ষ্যে মনুষ্য স্বাধীন 
কিনা এইরনপ কর্রবিপাক প্রক্রিরার বে প্রশ্ন আছে তাহা এবং ভক্তিমার্গের 
উক্ত প্রশ্রের স্বরূপ এক সমান । এবং বগিতে হইবে না যে এই হুই প্রশ্নের 
উত্তরও একই । আমার শুদ্ধ স্বরূপের উপর তোমার মন স্থাপন কর-- 
*্ময্যেব মন আধংম্ব” (গী. ১২.৮)--এইরূপ অজ্ঞুনকে প্রথমে উপদেশ 
করিয়া তাহার পর “আমার স্বরূপের উপর যর্দি চিত্ত স্থাপন করিতেন 
পার তবে অভ।াস নর্থাৎ বারংবার প্রবত্ব কর; অভ্যাসও যদি না করিতে ন! 
পার, তবে মানার জন্য চিত্রশুপ্ধিকর কর্ম কর? এবং তাহাও যদি না পার, 
তবে কম্মফল ত্যাগ কর এবং তন্বারা আমাকে লাভ কর” পরমেশখবরস্থরূপকে 

মনে স্থির করিবার জন্য ভগবান্ এইপ্ধপ বিভিন্ন মার্গের বর্ণন৷ করিয়াছেন 
(শী, ১২. ৯-১১ ভাগ, ১১৯. ১১, ২৯-২৫)। মুল দেহপ্বভাব কিংবা প্রকৃতি 
তামসিক হহলে পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের উপর চিত্ত স্থুর করিবার উদ্যোগ 
একেবারে কিংবা একজন্মেই সফল- হইবার নহে । কিন্তু কম্মষোগের ন্যায় 
ভক্তিমার্গেও কিছুই বার্থ হয় না । স্বরং ভগবান্ সকলকে আশ্বাস দিয়াছেন-_. 

বহনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্্যতে। 
বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্থছুলভঃ ॥ 

একবার তক্তিমার্গে নাসির| পড়িলে এ জন্মে, না ভর পরজন্মে, পরগঞন্মে ন। হয় 
তাহার পরের জন্মে কখন-না কথন “এই সমস্ত বাসুদেবাত্মকই” এহরূপ পর- 

মেশ্বরম্বপ্পের প্রকৃত জ্ঞান মনুষ্য লাভ করিয়া, সই জ্ঞানের দ্বার শেষে 
মোক্ষও লাভ করে (গী. ৭১৯)। বষঠট অধ্যায়েও কর্মযোগের অভ্যাসের 
উদ্দোপে "অনেকঞ্জন্মনংসিদ্ধস্ততো৷ যাতি পরাং গতিম্” ( ৬. ৪৫), এইরূপ উক্ত 

হুইয়াছে; এবং ভ:ক্নার্মেও এই নীতিই, প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ভক্ত 
চাহে যে, প্রতীকের মধ্যে ষে দেবতার ভাবনা স্থাপন করিতে হইবে, তাহার 
স্বরূপ নিজের দেহস্বভাবানুসারে প্রথম হইতেই যতটা সম্ভব শুদ্ধ মনে করিতে 
হইবে। কিয়ৎকাল পধ্যস্ত এই ভাবনারই ফল পরমেশ্বর (প্রতীক নছে) 
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দিয়া থাকেন (৭. ২২)। কিস্ততাহার পর চিত্তশুদ্ধির জন্য অনা কোন 

সাধনেরই আবশ্যকতা থাকে না; পরমেশ্বরে সেই ভক্তিই যথামতি সর্বদা 

বজায় রাখিলে তাহার ছারা ভক্তের অন্তঃকরণের ভাবনা আপনাপনিই উন্নত 
হয়, তাহার পর পরমেশ্বরসন্বন্ধীয় জ্ঞান বদ্ধিত হইয়া শেষে পবাস্থুদেবঃ সর্ববং 
এইরূপ মনের অবস্থা দীড়াইয়। উপাস্য ও উপাসক এই ভেদও আর থাকে না, 
এবং শেষে শুদ্ধ ব্রহ্মানন্দে আত্মা বিলীন হইয়া যায়। মনুষ্য কেবল আপনার 
প্রধত্বের মাত্রা কম ন করিলেই হইল । সার কথা, কন্মরষোগের জিজ্ঞাসা 
মনে আসিলেই মনুষ্য চরকার মুখে পড়িবার মত ধীরে ধীরে পূর্ণ সিদ্ধির দিকে 
স্বভাবতই যেরূপ আকৃষ্ট হয় ( গী. ৬. ৪৪), সেইরূপ গীতাধঙ্গের এই সিদ্ধাস্ত 
যে, ভক্তিনার্গেও ভক্ত একবার পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে তাহার নিষ্ঠ। 
বাড়াইরা৷ বাড়াইয়া শেষে ভগবানই আপনার 'ম্বরূপের পূর্ণ জ্ঞানও তাহার 
জন্মাইয়। দেন ( গী. ৭. ২১) ১*,১*)। সেইজ্ঞানের দ্বারা ( শুধু শুফ ও অন্ধ 
শ্রদ্ধার দ্বারা নহে ) অবশেষে ভগবদ্ভক্তের পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়। ভক্তিনার্গে 
এই প্রকার উর্ধে উঠিতে উঠিতে শেষে ষে অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানমার্গের 
চরম অবস্থা---এই ছুই অবস্থা একই ছওয়ায় গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিমান 
পুরুষের চরম অবস্থার যে বর্ণনা আছে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিত প্রজ্ছের 
বর্ণনার সহিত এক, ইহ৷ গীতার পাঠকদ্দিগের সহজেই উপলব্ধি হইবে। ইহ! 
হইতে স্প উপলব্ধি হয় যে, জ্পনমার্গ ও ভক্তিমার্গ এই ছুই মার্গ আরস্তে 
ভিন্ন হইলেও, যখন অধিকারভেদে কেহ প্রথম কেহ ব৷ দ্বিতীয় মার্গ অনুসরণ 
করে, তখন এই ছুই মার্গ শেষে একত্র মিলিয়। যান্ন এবং যে গতি জ্ঞানী প্রাপ্ত 
হয়, ভক্তও সেই গতিই প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানমার্গে প্রথমেই বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বর- 
স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয় এবং ভক্কিমার্পে এই* শ্বরূপই শ্রদ্ধার দ্বার গ্রহণ কর 
হুইয়। থাকে-_-এই ছুয়ের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। কিন্তু প্রারস্তের এই ভেদ 

পরে বিলুপ্ত হুইয়! যায়; এবং ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন-_ 
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ 
জ্ঞানং লব্ধ, পরাং শান্তিং অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 

“শ্রন্ধাবান্ পুরুষ ইন্জিয়নিগ্রহের দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রষত্ব করিলে, তাহার 
বঙ্ষাত্বিক্যরূপ জ্ঞানের অপরোক্ষান্তুভব ঘটিয়। সেই জ্ঞানের দ্বারা পরে তাহার 
শীত্্ই পুর্ণ শান্তি লাভ:হয়” (গী, ৪. ৩৯ )) কিংবা-_ 

ভক্ক্য। মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাম্মি তত্বতঃ | 
__ততে! মাং তন্বতে৷ জাত। বিশতে তদনস্তরম্ ॥* 

টন শষ ৮ পপ শশাশাাাশি ৮ শী শি ০৩০০ 

* এই প্লোকের অন্তর্গত দ্অভি'উপনর্গের উপর গোর দিয় ভক্তি জ্ঞানের সাধন নহে, উ্থা 
তন্ত্র সাধা বা নিষ্ঠা! এইরূপ দেখাইবার জন্য শাণ্ডিজ্যহজে (, ১৫.) প্রবত্ব কর! হই, 
রাছে। কিন্ত এই জর্থ অন্য সাম্প্রদ! গিক অর্থের ন্যায় গরজমূলক, সরল নহে) 

৫৫ 
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“ভক্তির ঘবার। আমার শ্বরূপের তাত্বিক জ্ঞান হয়; এবং এই জ্ঞান হইবার 
পর (পুর্বে নহে ) সেই ভক্ত আমাতে আসিয়া মিলিত হয়” ( গী. ১৮, ৫৫ এবং 

১১, ৫৪ দেখ )। পরমেশ্বরের পূর্ণজ্ঞান হইবার পক্ষে এই ছুই পম্থা' ব্যতীত 
তৃতীয় পন্থা নাই। তাই, যাহার নিজের বুদ্ধি নাই এবং শ্রদ্ধাও নাই সে 
ব্যক্তি_-দ্অজ্ঞশ্চাশ্রন্ঈধানশ্চ সংশয়াত্বা। বিনশ্যতি” (গী. ৪. ৪*)--একেবারে 
বিনাশ পায় .জানিবে এইরূপ গী তায় পরে সুম্পঠব্ূপে উক্ত হইয়াছে। 

উপরে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রন্ধা। ও ভক্তির দ্বার শেষে পূর্ণ ব্রহ্মাট্মৈক্যজ্ঞান 
হয়। এই সম্বন্ধে কোন কোন তার্কিক এই তর্ক তুলেন যে, উপাস্য 
ভিন্ন ও উপাসক ভিন্ন--এই দ্বৈতভাবের দ্বারাই জী ড। বর্দি আরম্ভ 
হয়, তবে শেষে ব্রহ্গাক্মিক্যর্ূপ অদ্বৈত জ্ঞান কি করিয়া উৎপন্ন হইবে? কিন্ত 
এই আপত্তি নিছক্ ভ্রান্তিমূর্ণক। এঁক্য জ্ঞান হইলে পর ভক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ 
হুইয়! যায়, __ইহাই যদি আপত্তির বিষয় হয় তাহ। হইলে উহাতে কোন আপত্তি 
দেখি না। কারণ, উপাপ্য, উপাসক ও উপাসনা এই ত্রিপুটীর লয় হইলে পর, 
ব্যবহারে ষাহাকে ভক্তি বলে সেই ভক্তিব্যাপার বন্ধ হইয়। যায়-_-ইহ। অধ্যাত্ব- 
শান্ত্রেও স্বাকৃত হয়। কিন্তু ছৈতমূলক ভক্তিমার্গের দ্বারা শেষে অধৈতের জ্ঞান 
হইতেই পারে না, এইরূপ ষ্দি এই আপত্তির অর্থ হয় তবে এই আপত্তি 
শুধু তর্ক-শাস্ত্রের দৃষ্টিতে নহে, প্রসিদ্ধ ভগবদ্ভ ক্ুদিগের অভিজ্ঞত! ও অগ্ুভূতির 
দ্বারাও মিথ্য। সিদ্ধ হয়। পরমেশ্বরে কোন ভক্তের চিত্ত যেরূপ আধিকাধিক 
সমাহিত হইবে, সেই অন্কুসারে তাহার মন হইতে ভেদবুদ্ধিও চলিয়া যাইবে. 
তর্কশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না । ব্রহ্গের স্ষ্টিতেও 
আমি দেখি যে, আরম্তে পারাণ্প গুলি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও পরে উহার! একত্র 
মিলিত হয়; সেইব্প অন্য পদার্থেও একীকরণের ক্রিয়ার আরম্ভ প্রাথমিক 
ভিন্নতা হইতেই সরু হক্স; এবং ভৃঙ্গি-কীটের দৃষ্টান্ত তো সকলেরই বিদ্দিত 
আছে। এই বিষয়ে তর্কশান্ত্র অপেক্ষা সাধুপুরুবাদগের প্রত্যক্ষ অন্ুভূতিকেই 
অধিক প্রামাণ্য বুঝিতে হইবে। ভগবদ্ভ ক্রশিরোমণি তুকারাম বাবার ন্যায় 
ব্যক্তির অনুভব আমার নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তুকারাম বাবার 

' ছধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদাদি গ্রন্থের অধ্যক্ননে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা কাহাকে 
বলিতে হইবে না । তথাপি তাহার গাথার মধ্যে প্রায় ৪০০ অভঙ্গ অন্বৈত 
অবস্থার বর্ণনায় উক্ত হুইয়াছে। সেই সমস্ত অভঙ্গের মধ্যে পবান্থদেবঃ সর্বং” 
(গী- ৭, ১৯), কিংব। বৃদারণ্যক-উপনিষদের যাজ্ঞবক্ষ্যোক্ত “নর্বমান্মৈবাভৃৎ” 
এই ভাবই স্বাভৃতির' দ্রা প্রতিপার্দিত হইয়াছে । উদাহরপার্থ তাহার এক 
'অভঙ্গের ভাব দেখ € গা, ৩৬২৭ )-০ 

গোড়পণে জৈস। গুল । : 

তৈসা দেব জাল সফল.। 
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আত্তী ভজৌ কোণে পরী । 
দেব সবাহা অন্তরী ॥ 
উদকা বেগলা । 
নদে তরঙ্গ নিরালা। 
হেম অলঙ্কার নামী” । 
তুকা ক্ষণে তৈসে আম্হী ॥ 

ইহার মধধো, প্রথম ছুই চরণ অধ্যাত্ম-প্রকরণে দিয়া, উপনিষদের ব্রহ্ধাঅজ্ঞানের 
সহিত উহার অর্থের সম্পূর্ণ সাম্য আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি। স্তয়ং তুকারাম 
বাব স্বান্থভৃতির দ্বারা ভক্তদিগের পরমাবস্থার বর্ণনা করিবার পর, কোন 
তার্কিক “ভক্তিমার্গের দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান হইতে পারে না কিংবা “দেবতার 
উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিলেই মোক্ষ লাত হয়, তাহাতে জ্ঞানের আবশ্যকতা 
নাই” ইত্যাদি অসংঘত কথা বলিতে সাহদী হইতে পারে ইহাই আশ্চর্য্য ! 

ভক্তিমার্গের ও জ্ঞানমার্গের চরম জাঁধ্য একই ; এবং “পরমেশ্বরের অন্থু- 
ভবাজআ্মক জ্ঞানের দ্বারাই শেষে মোক্ষলাভ হয়” এই সিদ্ধাপ্ত দুই মার্গে বজায় 
থাকে শুধু নহে- বরঞ্চ অধ্যাত্মপ্রককরণে এবং কর্ববিপাকপ্রকরণে প্রথমে অন্য 
যে-যে সিদ্ধান্ত বল! হইয়াছে, সে সমন্তও গীতার ভক্কিমার্গে বজায় রাখা হইয়াছে । 
উদ্দাহরণ যথা-__-ভাগবতধর্ম্ে বাঁস্ুদেবকপ পরমেশ্বর হইতে সংকর্ষণরূপ জীব উৎপন্ন 
হয় এবং পরে সংকর্ষণ হইতে প্রত অর্থাৎ মন এবং প্রদ্যন্ন হইতে অনিরুদ্ধ অর্থাৎ 
অহঙ্কার হইয়াছে, এইরূপ চতুর্বহরূপ জগতের উৎপত্তি কেহ কেহ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন ; আবার কেহ বা এই চারি ব্যুহের মধো তিন, ছুই কিংবা একটাকে 
মাত্র শ্বীকার করেন। কিন্তু জীবের উৎপত্তিসন্বন্ধীয় এই মতটি সত্য নহে। 
অধ্যাত্মনষ্টিতে জীব সনাতন পরব্রঙ্গেরই পনাতন অংশ, এইরূপ উপনিষদের 
আধারে বেদান্তস্ত্রে নিদ্ধারিত হইয়াছে (বেস্থ, ২.৩, ১৭7) ও ২. ২. ৪২-৪৫ 
দেখ)। তাই শুধু ভক্তিমার্গের উক্ত চতুর্বযন্কের কর্ন! ছাড়িয়৷ দিয়া জীবসম্বন্ধে 
বেদান্তশুত্রকারদিগেরই উপধুর্ক্ত সিদ্ধান্ত ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে (গী. 
২.২৪) ৮, ২০ ১৩. ২২) ও ১৫, ৭ দেখ)। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা 
যায় যে, বাহ্দেবভক্তি ও কম্্নষোগ এই ছুই তব গীতায় ভাগবতধন্্ব হইতেই 
গৃহীত হইলে ও, ক্ষেত্রক্ররূপ জীব ও পরমেশ্বর ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অধ্াত্মজ্ঞান 
হইতে ভিন্ন কোনও অন্ধ ও মূঢ় কল্পনাকে গীতায় স্থান দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে 
গীতায় ভক্তি ও অধ্যাত্ম, কিংব! শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল রাখি- 
বার প্রধত্ধ থাকিলেও, ইহ! বিস্থৃত হইলে চলিবে না ফেঁ অধ্যাত্শীস্ত্ের সিদ্ধান্ত 
ভক্তিমার্গে গ্রহণ করিলে ন্যনাধিক শব্ধতেদ করা আবশ্যক হয়ই এবং 
গীতাতেও তাহা কর! হইয়াছে। জ্ঞানমার্গ ও তক্তিমার্গের এই শবভেদ প্রযুক্ত 
কাহারও কাহার এই ভুল ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, গীতায় একবার 
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ভক্তিদৃষ্টিতে ও একবার জ্ঞানৃষ্টিতে কথিত দিদ্ধান্তের 'মধ্যে পরস্পর বিরোধ 
আছে, অতএব দেই পরিমাণে গীতা অপন্বন্ধ। কিন্ত আমাদের মতে এই 
বিরোধ বস্তত সতা নহে ; অধ্যাত্ম ও ভক্তি, ইন্াদেরমধ্যে আমাদের শান্ত্রকারের৷। 
যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করাতেই এইরূপ বিরোধ প্রতীক়- 
মান হয়। তাই, এই সম্বন্ধে এখানে কিছু খুলিয়া বলা আবশ্যক। পিগ্ড ও 
ব্হ্ষাণ্ডে একই আত্মা নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত, এইরূপ অধ্যাম্মশাস্ত্রের 
সিদ্ধান্ত হওরায় “যে আত্ম! আমাতে তাহাই সর্বভূতে”-_“সর্ধভূতস্থমাত্মানং 
সর্ধভূতানি চাত্মনি” (গী. ৬. ২৯), কিংবা “এই উর আত্ম।”--"ইদং সর্ধব- 
মাট্মৈব” এইরূপ অধ্যাত্মশাস্তদৃষ্টিতে আমরা বলিয়া থাকি ; এবং ইহাকে অনুসরণ 
করিরাই “্তুকা ক্ষণে যে যে ভেটে। তেঁ তে বাটেমী ধসে ৮, অর্থাৎ_তুক! 
ভণে, যাহা কিছু দেখি, তাহা 'আমিই-_এইরূপ মনে করি--( গা. 8৪৪৪, ৪) 
এইরূপ তুকারাম বাবা বর্ণন! করিয়াছেন। কিস্তু ভক্তিমার্গে অব্যক্ত পরমেশ্বর- 
কেই ব্যক্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ দেওয়! যায়; তাই, এক্ষণে উক্ত সিদ্ধান্তের স্থানে 
এইরুপ.গীতায় বর্ণিত হইয়াছে _-*ষে। মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি*__ 
আমি (ভগবান) সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত ভূত আমাতে আছে (৬. ২৯), 
কিংবা “বাস্থদেবঃ সর্বমিতি”-_যাহা কিছু সমস্তই বাস্দ্দেবময় (৭. ১৯), কিংবা 
“সর্বভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথোমর়ি”--জ্ঞান হইলে পর, সমস্ত ভূত তুমি 
আমার মধ্যে এবং তোমার আপনার মধ্যেও দেখিবে (গী, ৪, ৩৫),। এই 
কারণেই ভাগবত পুরাণে ও-_ 

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভা বমাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 

“আমি ভিন্ন, ভগবান্ ভিন্ন ও লোকেক্স। ভিন্ন এইরূপ ভেদবুদ্ধি মনে ন৷ রাখিয়া, 
মামি ও ভগবান্ একই, এই ভাবনা! ষে ব্যক্তি সমস্ত ভূতে রাখে এবং সমস্ত 
তত ভগবানের মধ্যে ও আপনার মধ্যেও আছে এইক্সপ বুঝে, সে-ই ভাগবতদ্দিগের 
মধ্যে শ্রে্ঠ*__এইরূপ ভগবদৃতক্তদিগের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে ( ভাগ, ১১, ২, ৪৫ 
ও ৩. ২৪, ৪৬)। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের 'অবাক্ত পরমাত্মাঠ 
শন্দের স্থানে “ব্যক্ত পরমেশ্বর এই শব প্রযুক্ত হইয়াছে-_এইটুকুই যাহা কিছু 
প্রভেদ। অধ্যাত্মশান্ত্রে ইহ। যুক্তি দ্বার! সিদ্ধ হইয়াছে যে, পরমাত্ম। অব্যক্ত 
হইবার কারণে সমন্ত জগৎ আত্মময়। কিন্তু ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষাবগম্য হওয়ায়, 
পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত বিভূতির বর্ণন৷ করিয়া! এবং অজ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান 
করিয়া গ্রত্যক্ষণবর্থরূপ গ্দর্শনের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরময় ( আত্মময় ) এই 
বিষয়ে স্যক্ষাৎ প্রতায় জন্মাইয়৷ দেওয়! হইয়াছে ( গী. অ. ১০ ও ১১)। অধ্যাত্ম- 
শান্ে কর্মের ক্ষয় জ্ঞানের দ্বার হইয়া! থাকে এইরূপ বলা হইয়াছে । কিন্তু 
সগুণ পরমেশ্বর ব্যতীত জগতে অন্য কিছু নাই; তিনিই জ্ঞান, তিনিই কর্ম, 
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তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই কর্তা, কর্মসম্পাদক এবং ফলদাতাঁও তিনি? এইরূপ ভক্তি- 

মার্গের তত্ব হওয়ায় সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ইত্যাদি কর্ম্মভেদের গোলযোগের 

মধ না পড়িয়া ভক্ষিমার্গ অনুসারে ইহা! পপ্রতিপাদন কর! যাইতেছে যে, কর্ণ 

করিবার বুদ্ধি দিতে, কর্মফল বিধান করিতে এবং কর্মের ক্ষয়সাধন করিতে 

একমাত্র পরমেশ্বরই আছেন । উদাহরণ বথা-তুকারাম দ্লেবতাকে একান্তে 

প্রার্থনা করি! স্পষ্টভাবে কিন্ধ প্রেমের সহিত বলিতেছেন__ 
প্রক পাণুরঙ্গা এক মতে। 
কাহী" বোলণে আছে একাস্ত। 
আধা জরী তারীল সঞ্চিত। 
তরী উচিত কায তুঝে॥ (গা. ৪৯৯) 

এই ভাঁবই ভিন্ন শব্দে অনাস্থানে (গা. ১০২৩) এইরূপ বলা হইয়াছে যে_ 

প্রীরন্ধ ক্রিরমাণ | ভক্ত” সঞ্চিত নাহী" জান । 

অবঘা দেবচী জাল! পাহী*। ভরোনির] অন্তর্বাতী” ॥ 

"প্রারব, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিতের ঝগড়! ভাক্তের জনা নহে ; দেখ, যাহা কিছু সকলই 

ঈশ্বর, তিনিই সর্বব্যাপী ।* ভগবদ্গীতাতে ভগবান ইভাই বলিয়াছেন যে, 

পঈশ্বরঃ সর্বভৃতানাং হদ্দেশেহ্ুনি তিষ্টতি* (১৮১ ৬১) ঈশ্বরই সমস্ত লোকের 

হৃদয়ে ধাস করিয়া তাহাদের দ্বারা যন্ধের ন্যায় সমস্ত কর্ম করাইয়া থাকেন। 

কর্্ববিপাক-প্রক্রিয়ায় এইরূপ সিহ্গী কর! হইয়াছে যে, জ্ঞানার্জনের সম্পূর্ণ স্বাধী- 

নতা আত্মার আছে। কিন্তু তাহার বদলে ভক্তিমার্গে ইহা বল! হয় যে, এই 

বুদ্ধিও পরমেশ্বরই বিধান করেন-_-“তসা তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্* 

(গী. ৭. ২৭ )) কিংবা “দামি বুদ্ধিযৌগং তং বেন মামুপযাস্তি তে” ( গী. ১০০ 

১৯ )। এই প্রকাঁর সমস্ত কন পরমেস্বরের ই" সন্তা-বলে হইতেছে, তাই ভক্তিমার্গে 

এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তীহারই ভয়ে বাষু বহিতেছে, এবং তাহারই 

শক্তিতে হৃর্য্যচন্ত্র চলিতেছে ( কঠ. ৬. ৩) বৃ. ৩৮৬) এমন কি, তাহার 

ইচ্ছা বাতীত বৃক্ষের একটা পত্র পর্যান্ত নড়ে না। সেইজন্যই ভক্তিমার্গে উক্ত হয় 

যে, মনুষা কেবল নিমিত্বমাত্র হইয়াই সম্মুখে থাকে ( গী. ১১. ৩৩) এবং তাহার 

সমস্ত বাবহার পরমেশ্বরই তাহার হৃদয়ে থাকিয়া যন্ত্রের ন্যায় তাহার দ্বার! করাইয়া! 

থাকেন। সাধু তুকারাম বাবা বলেন (গা, ২৩১০. ৪)-- 

নিমিত্তীলা ধনী বেলা আসে প্রাণী । 
মাঝে মাঝে ক্ষণোনী ব্যর্থ গেলা ॥ 

*এই প্রানী কেবল নিমিত্তেরই কারণে স্বাধীন; “আনার আমার” বলিয়৷ বৃথাই 

ইহা! নিজের সর্বনাশ করে ।” এই জগতের ব্যবহার ও সুব্যবস্থা বজায় রাখিবার 

জন্য সকলেরই কর্ম করা আবশ্যক); কিন্তু অজ্ঞানী লোক যেপ্রকার এই 

কর্ম “আমার” বলির! করিয়া থাকে সেরূপ না করিয়া ভ্ঞানী পুরুষ ব্রঙ্ধার্প্ণ 



৪৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্ । 

বুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কন্দ্ করিবেক-_এইরূপ ঈশাবৃস্যোপনিষদের যে তস্ব 
তাহাই উক্ত উপদেশের সার । এই উপদেশই এই শ্লোকে ভগবান অঙ্জুনকে 
উপর্দেশ: করিয়াছেন-__ 

বৎকর়োধি যদশ্রাসি বজ্জ,হোধি দদাসি বৎ। 
বত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরু্ মদর্পণম্ ॥ 

“তুমি যাহা কিছু করিবে, খাইবে, হবন করিবে, দিবে কিংব। তপস্যা! করিৰে 
সে সমস্ত আমাকে অর্পণ কর” (শী. ৯. ২৭ )-_তাহা হইলে কর্ম তোমার বন্ধন 
হইবে না। ভগবদ্্গীতার এই শ্লোক শিবগীতায়্ (১৪. ৪৫) গৃহীত হইয়াছে? 
ভাগবতের এই শ্লোকেও এ অর্থই বর্ণিত হইয়াছে__ 

কায়েন বাচা মনসেন্দিয়ৈা বুদ্ধযাত্মন! বাহনুস্যতস্বভাঁবাৎ। 
করোতি যদ্যৎ সকলং পরশ্মৈ নারায়ণায়েতি সমপয়েত্ৃৎ ॥ 

“কায় মন বাকা ইন্দ্রিয় বুদ্ধি বা আত্ম! ইহাদের প্রবুত্তি বশত কিংবা স্বভাবানু- 
সারে বাহ! কিছু আমরা করি তৎসমস্ত পরাতপর নারায়ণকে সমর্পণ করিবে” 
(ভাগ. ১১. ২. ৩১)। সার কথা-_অধাত্মশাস্ত্রে যাহাকে জ্ঞানকর্শসমুচ্চয় পক্ষ, 

ফলাশ! তাাগ, কিংব৷ ব্রহ্ধার্পণপূর্বক কর্ম বলে (গী, ৪. ২৪৫. ১০ ১১২. ১২) 
তাহাই ভিমার্গে “কৃষ্ণার্পণ-পুর্বক কম্ম্* এই নূতন নাম প্রাপ্ত হয়। ভক্তিমার্গের 
লোকের! ভোজনের সময় গ্রাস লইবার পুর্বে, “গোবিন্দ” “গাবিন্দ” এইরূপ যে 
বলে, কষ্টার্পণবুদ্ধিই তাহার বীজ । আমার 'সমস্ত বাবহার লোকোপযোগের 
জন্য নিফামবুদ্ধিতে নির্বাহ হয়--এইবপ জ্ঞানী জনক বলিয়াছেন; ভগবদ্ভক্তও 
নিজের আহারপানাদি সমস্ত বাবহার কুষ্ঠার্পণবুদ্ধিতেই করিয়া থাকেন। ব্রত- 
উদ্ঘাপন, ব্রাঙ্মণভোজন অথবা অন্য ইষ্টাপৃর্ত কর্ম্ম করিলে শেষে “ইদং কৃষ্ণার্পণ- 
মস্ত” কিংব। ণহরির্দীত। হরির্ভোক্তা”” "এইরূপ বলিয়া! জলত্যাগ করিবার যে রীতি 
আছে তাহার মূলতত্ব ভগবদৃগীতার উক্ত শ্লোকে আছে। কানের গহনা নষ্ট 
হইলে যেমন কানের ছিদ্রই অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ আজকাল ব্যবহারে উক্ত 
সঙ্কল্পের অবস্থ। হইয়াছে; কারণ পুরোহিত তাহার প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়। কেবল 
তোতাপাখধীর মত তাহা আওড়ায় এবং জমান বধিরের ন্যায় জলত্যাগ করিবার 
কাওয়াজ করে! কিন্কবিচার করিলে দেখা বায় যে ইহার মূলে কর্মফলের 
আশা! ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবার তত্ব আছে; এবং ইহাকে উপহাস করিলে 
শাস্ত্রের কোন বৈগুণ্য হয় না, উপহাসকারীর অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। জীব- 
নের সমস্ত কর্ম এমন কি জীবন-ধারণ পর্যযন্ত-_-এইরপ কৃষ্টার্পণবুদ্ধিতে 
অথবা! ফলাশ!শত্যাগ করিষ্টা করিলে পর, পাপবাসনা কোথায় থাকিবে এবং 
কুকণ্মই বা কিরূপে ঘটিবে? কিংবা লোঁকোপযোগা্ কর্ম কর, লোক হিতার্থ 
আত্মসমর্পণ কর, এইরূপ উপদেশেরও দরকার আর কেন হইবে? তখন তো 
'্আমি” ও “লোক+ এই ছুয়েরই সমাবেশ পরমেশ্বরেতে এবং এই ছয়েতে 



তক্ভিমার্গ । ৪৩৯ 

পরমেশ্বরের সমাবেশ হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থ এই হুই-ই কৃষ্ণার্পণরূপ পরমার্থের 
মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং “জগাচ্যা কল্যাণ। সন্তাচ্যা বিভূতি। দেহ:কষ্টবিতী 
উপকারে” তুকারামের এই অভঙ্গ সার্থক হয়। কৃষ্ণার্পণবুদ্ধির দ্বারা সমস্ত 
কর্ম ষে করে তাহার নিজের যোগক্ষেমে বাধ। পড়ে না, ইহা যুক্তিবাদের দ্বার! 
পূর্ব প্রকরণে সিন্ন করা হইয়াছে; এবং ভক্তিমার্গের পথিককে “তেষাং 
নিত্যাভিধুক্তানাং ষোগক্ষেমং বহাম্যহম্” (গী, ৯. ২২) এহরপ স্বয়ং ভগবান্ 
গীতাতে আশ্বাস দিয়াছেন। যিনি শ্রেগ্গ পৈঠার় পৌছিয়াছেন সেই জ্ঞানী 
পুরুষের যেমন সাধারণ লোকের বুদ্ধিভেদ না৷ করিয়া তাহাদিগকে সৎমার্গে 
আনয়ন করাই কর্তব্য (গী, ৩. ২৬) সেইরূপ পরমশ্রেষ্ট তক্তেরও নিম্ন পৈঠার 
ভক্তদিগের শ্রদ্ধাকে লণ্ডভগ:ন। করিয়া তাহাদের অধিকার অনুসারে তাহা” 

দিগকে উচ্চতর পৈঠীক্স উঠাইয়া লওয়। কর্তব্য, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। 
সার কথা, উক্ত বিচার হইতে প্রকাশ পাইবে যে, অধ্যাম্মশাস্ত্রে এবং কর্ম 
বিপাকে যে ষে সিদ্ধান্ত কর!.হইন্নাছে সে সমস্তই এহ প্রকারে অল্প শব্দভেদে 
ভক্তিমার্গেও বজায় রাখা হইয়াছে; এবং জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে মিলন স্থাপন 
করিবার এই পদ্ধতি আমাদের এখানে খুব প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত 
আছে। 

কিন্তু যে স্থলে শব্দভেদের দ্বারা অর্থের অনর্থ ঘটিবার ভয় থাকে, সেখানে 
উপরি-উক্ত শব্দভেদও কর! হয়*না, কারণ অর্থই প্রধান বিষয়। উদাহরণ 
যথা-_জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের প্রযত্ব করিয়া আপনাকে ভদ্ধার করিতে 

হইবে, ইহা কন্মবিপাকক্রির়ার সিদ্ধান্ত । যদি ইহাতে শব্ের কোন ভেদ 
করিয়া বল! যায় *ষে, এই কাজও পরমেশ্বরহই করেন, তবে মুড লোকের! 
অলস হইয়। যাইবে । এই জন্য “আজম্মৈব হ্যাত্বনে। বন্ধুরাক্মৈব বিপুরাত্মনঃ*-* 
নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু ( গী. ৬. ৫ )--এই তত্ব ভক্তি- 
মার্গে প্রান যেমনটিতেমনি অর্থাৎ শবভেদ না করিয়া! বল! হয়। “ষেষে 
কোণাচে কাষ বা গেলে । জ্যাচে ত্যানে অনহিত ফেলে” ( গা" ৪৪৪৮ ), এই 
তুকারামের অতঙ্গ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । ইহা! অপেক্ষাও বেশী স্পষ্ট 

করিয়! তিনি বলিয়াছেন-_ 

নাহি দেব। পাশী নোক্ষাচে গাঠোলে। 

আণুনি নিবালে দ্যাবে হাতী'। 
ইন্দ্রিবাচ। জয় সাধুনিয়া মন । 
নির্ধিষয় কারণ অসে তেথে ॥ (গা. ৪২৯৭)। 

জথাৎ “দেবতার কাছে মোক্ষের গাটুরী নাই যে তিনি তাহা তোমার হাতে 



৪8৪৯ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 

আনিয়া দিবেন। এখানে ইন্দ্রিয় জয় করিয়!:মনকে নির্বিষয়্ করাই মোক্ষলাতের 
মুখ্য উপায় ।” ইহা কি “মন এব মন্থুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োন* এই উপনিষদের 
মন্ত্রেরই সহিত একার্থক নহে? পরমেশ্বরই জগতের সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার কর্তা ও 
কারফ়িত৷ সতা; তথাপি তাহার প্রতি নির্দরনতা ও পক্ষপাতিতার দোষ না 
আসে, এই অন্য কর্মবিপাকক্রিয়ার এই সিদ্ধান্ত যে যাহার যেরূপ কম্ম তাহাকে 
সেইরূপ তিনি ফল প্রদান করেন; এই কারণেই এই সিদ্ধান্তও শব্দভেদ ন! 
করিয়াই ভক্তিমার্গে গৃীত হয়। সেইরূপ আবার, উপাসনার জন্য ঈশ্বরকে 
ব্যক্ত বলির মানিলেও, যাহা কিছু বাক্ত সে সমস্ত মারা এবং সত্য পরমেশ্বর 
তাহার অতীত --অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিঙ্গান্ত ও আমাদের এখানকার ভক্তিমার্গে 
কখনও পরিত্য কু হয় না। পুর্বে বলিয়াছি যে, এই জন্যই গীতায় বেদাস্তস্ত্র- 
প্রতিপার্দিত জীবের স্বরীপকেই বজার রাখ! হইয়াছে । প্রত্যক্ষের দ্রিকে কিংবা 
বাক্কের দিকে মানবমনের ষে স্বাভাবিক প্রবণতা, তাহার সহিত তত্বজ্ঞানের গহন 
সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধনে বৈদিক ধর্মের এই নিপুণতা অন্য কোন দেশের 
ভক্তিমার্গে দেখা যায় না। অন্য দেশবাসীদিগের এই রীতি দেখ! যায় যে, 
তাহারা একবার পরমেশ্বরের কোন সগুণ বিভূতি স্বীকার করিয়৷ ব্যক্তের পক্ষ 
গ্রহণ করিলে তাহাতেই আসক্ত হইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহ ছাড়া আর 
কিছুই তাহার! দেখিতেই পায় না৷ এবং তাহাদের অন্তরে নিজ নিজ সগুণু 
প্রতীক সম্বন্ধে বুথাভিমান উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় তাহার! তন্বজ্ঞানের 
মার্গ ভিন্ন এবং শ্রদ্ধার ভক্কিমার্গ ভিন্ন, এইরূপ মিথ্যা ভেদ করিবার যব 
করে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন কালেই তত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায়, 
গীতাধর্ষে শ্রদ্ধ। ও জ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ না আসিয়া, বৈদিক জ্ঞানমার্থ 
শ্রন্জাপৃত এবং বৈদিক ভক্তিমার্গ জ্ঞানপুত হইয়াছে; এবং সেই জন্য মনুষ্য যে- 
কোন মাগই অন্থদরণ করুক, শেষে সে একই সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত 
জ্ঞান ও ব্যক্ত ভক্তি, ইহাদ্দের মিলনের এই মহত্ব, নিছক্ ব্যক্ত খৃষ্টেই জড়িত 
ধর্মের পণ্ডিতদ্দিগের উপলব্ধিতে আনে না, এবং তহি তাহাদিগের একদেশদর্শা 
ও তন্বজ্ানের ভাবে অপূর্ণ দৃষ্টিতে গীতাধর্্টে উহাদের মধ্যে বিরোধ প্রতিভাত 
হইবে তাহাতে আশ্চর্য নাই । কিন্তু আশ্চধ্যের কথ। ইহাই যে, বৈদিক 
ধর্মের এই গুণ গ্রহণ ন। করিয়া, আমাদেরই দেশের কতকগুলি অন্ুুকরণপ্রিয় 

লোক্কু আজকাল হহাকেই মন্দ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়! 
মাঘকাব্যের (১৯, ৪৩) এই বচন এই বিষয়েরই এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ-__ 
“অথ বাহভিনিবিষ্টবুব্ধিকু।, ব্রব্দতি বার্থকতাং সুভাবষিতম্!' মিথ্যা ধারণায় 
মন একধার অধিকঠ হইলে, ভালে। কথাও ব্যর্থ হইয়া যায় । 

স্মার্তনার্গে চতুর্থাশ্রমের যে মহত্ব, তাহ। ভক্তিমার্গে কিংবা ভাগবতধর্ে 
নাই। ্া্রমধর্থের বর্ণনা ভাগবতধর্মেও কর! হুইয় থাকে; কিন্ত সেই 
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ধর্ণের সুখ্য কটাক্ষ ভূক্ষির উপরেই হওয়ায়, যাহার :তক্কি উৎকট সে-ই 
সকলের শ্রেষ্ঠ ত্বীকৃত হয়--সে গৃহস্থই হউক, বা বানগ্রস্থই হউক ব৷ 
বৈরাগীই হউক ১ এই সম্বন্ধে ভাগবতধর্ম্নে কোন বিধিনিষেধ মান! হয় ন! ( ভাগ, 
১১০ ১৮, ১৩১ ১৪ দেখ )। সন্র্যাসাশ্রম স্মার্তধন্মের এক আবশ্যকীয় ভাগ, 
ভাগবত ধর্মের নহে । কিন্ত ভাগবতধন্মী কখনই বিরক্ত হইবেক না এক্সপ 
কোন নির্ম নাই) গীতাতেই সন্ন্যাস ও কর্মযোগ এই দুই-ই মোক্ষদৃষ্টিতে 
একই যোগ্যতার, এইরূপ উক্ত হইফ়্াছে । তাই, চতুর্থাশ্রম স্বীকার না করি- 
লেও সাংসারিক কর্ম ত্যাগ করিয়৷ ষে বৈরাগী হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি ভক্তি- 
মার্ণেও পাওয়া যায় । এই কথা পুর্বকাল হইতেই কিছু কিছু চলিয়া আসিয়াছে। 
কিন্ত তখন 'এই লোকদিগের প্রাধান্য ছিল না) এবং একাদশ প্রকরণে আমি 
এই বিষয় স্পষ্ট দেখাইয়াছি যে, ভগবদ্গীতায়, কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ধন্বোগেরই 
অধিক মহত্ব দেওয়া হইয়াছে । কালান্তর হইতে করম্মষোগের এই মহত্ব লুপ্ত 
হইয়! গিক়্াছে এবং বর্তমানকালে ভগবদৃতক্ত ব্যক্তি সাংসারিক কর্ম ছাড়ি! 
বিরক্ত হইয়া! কেবল ভক্তিতেই নিমগ্ন থাকিবে ভাগবতধন্্ীয় লোকদিগেরও এই- 
রূপ ধারণ! হইয়াছে । তাই এই বিষয়ে গীতার মুখ্য সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত উপদেশ 
কি, ভক্তিদৃষ্টিতে এইথানে তাহার একটু ব্যাখ্য। পুনর্ধার করা আবশ্যক । 
ভক্তিমার্গের কিংবা ভাগবতমার্গের ব্রহ্ম স্বয়ং সগ্ডণ ভগবানই। এই ভগবান 
নিজেই যদি সমস্ত জগতের কর্তা ও ধারণকর্তা হয়েন এবং সাধুদিগের রক্ষণার্থ 
ও হুষ্টের নিগ্রহার্থ সময়ে সময়ে অবতার গ্রহণ করিয়া জগতের ধারণ-পোষণ কার্য 
নির্বাহ করেন, তবে ভগবদ্ভক্তকেও লোকসংগ্রহার্থ তাহারই অনুকরণ কর! 
আবশ্যক ইহা পৃথক করিয়া! বলিতে হইবে না। হন্থমান রামচন্দ্রের মহাভক্ত 
ছিলেন ; কিন্তু তিনি নিজ পরাক্রমে রাবণাদি হুষ্টের শাসন করিবার কাজ কিছু 
ছাড়িয়। দেন নাই। পরম ভগবদ্ভ ক্রুদিগের মধ্যে ভীম্মকেও গণনা! কর! হইয়! 
থাকে; কিন্ততিনি নিজে আমরণ ব্রহ্মচারী হইলেও স্বধর্মানুসারে আত্মীয় 
লোকের এবং রাজ্যের সংরক্ষণ কার্য মৃত্যু পর্য্যন্ত চালাইয়াছিলেন। ভক্তিষোগে 
পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইলে ভক্তের নিজের হিতের জন্য কোন কিন্ু লাভ করা 
অবশিষ্ট থাকে ন! সত্য ) কিন্তু প্রেমমূলক তক্তিমার্গের দ্বার! দয়! কারুণ্য কর্তব্য- 
প্রীতি প্রভৃতি উচ্চ মনোবুতি বিলুপ্ত হইতে পারে না; বরং সেগুলি অধিকতর 
স্দ্ধ হইয়! উঠে। এই অবস্থায় এই প্রশ্নই উঠিতে পারে ন! যে কর্ম করিবে কি 
করিবে না। বরং তীহাকেই তগবন্তক্ত বলিব, ধাহার মনে এই প্রকার 'অতেদ- 
স্কাব উৎপন্ন হক্স__ 

জ্যাসি আপঙ্গিতা নাহী”। 
ভ্যাসি ধরী' জে! হদয়ী। 

€ঙি 
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দয়! করণে জে পুত্রাসী । 
ডেচি দাস! আণি দাসী ॥ 

অর্থাৎ-_”যে অনাথ, তাহাকে যে হৃদয়ে ধরে, তাহার প্রতি পুত্রের ন্যায় যে দয়। 
করে, সে-ই দাস ও দাসী” (গা, ৯৬০) 1 এই অবস্থাতেই সহজভাবেই এ 
লোকদিগের বৃত্তি লোকসংগ্রহেরই অনুকুল হইফ্সা উঠে; ইহা একাদশ প্রকরণে 
বলিয়া আসিয়াছি--সাধুদিগের বিভূতি জগতের কল্যাণের জন্যই হয়; তাহার! 
পরোপকারের জন্য নিজের শরীরকে কষ্ট দেন।* পরমেশ্বরই জগৎ স্যষ্টি করিয়৷ 
জগতের সমস্ত ব্যবহার নির্বাহ করেন এইরূপ বলিলে, সেই জগতের ব্যবহার 
হুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য চাতুর্বন্যাদি ষে ব্যবস্থা আছে তাহা তাহারই 
ইচ্ছায় উৎপন্ হইক়্াছে স্বীকার করিতে হয়। গীতাতেও প্চাতুর্বন্যং ময়া সৃষ্ট 
গুণকর্দ্বিভাগশঃ* ( গী. ৪. ১৩) এইরূপ ভগবান্ স্পষ্ট বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইহ! 
পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা যে, প্রত্যেকে নিজ অধিকারান্থসারে সমাজের এই কাজ 
লোকসংগ্রহার্থ করিবে । ইহার পরে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, জগতের যে ব্যবহার 
পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলিতেছে তাহার কোন বিশিষ্ট অংশ কোন মনুষ্যের দ্বারা 
সম্পূর্ণ করাইবার জন্যই পরমেশ্বর তাহাকে জন্ম দেওয়ান; এবং পরমেশ্বর কর্তৃক 
তাহার জন্য নির্দিষ্ট কাজ মনুষ্য যদি না করে তাহা হইলে তাহার পরমেশ্বরকেই 
অবজ্ঞা করিবার পাপ হইবে । এই কম্ম “আমার” কিংবা “আমি” আপন ত্বার্থের 
জন্য উহা! করিতেছি এইরূপ অহঙ্কারবুদ্ধি ষর্দি তোমার মনে থাকে, তবে সেই 
করের ভালমন্দ ফল তোমার অবশ্য ভোগ করিতে হইবে । কিন্তু পরমেশ্বরের 
যাহা অভিপ্রায় তাহার জন্য আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে দিয়াই কাধ্য 
করাইতেছেন” ( গী. ১১. ৩৩ ) এইরূপ ভাবনা! মনে পোষণ করিয়া পরমেশ্বরার্পণ 
পূর্ব্বক কেবল স্বধন্ম জানিয়। এই কর্ম যদ্দি তুমি কর, তাহা! হইলে ইহাতে 
সঙ্গত বা অযোগ্য কিছুই থাকে না) বরং এই প্রকার স্বধন্মীচরণ হইতেই সর্বব- 
ভূৃতান্তগ্রত পরমেশ্বরের প্রতি এক প্রকার সান্বিক ভক্তির উদয় হয়, এইরূপ গীতার 
উক্তি । “সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া পরমেশ্বরই তাহাদিগকে যন্ত্রের ন্যান় 
চালাইতেছেন ; তাই আমি অমুক কম্ধন ছাড়িতেছি ?কংবা অমুক কর্ন করি- 
তৈছি, এই ছুই ভাবনাই মিথ্যা; ফলাশা! ছাড়িয়। সমস্ত কর্ম কষ্ণার্পণবুদ্ধিতে 
করিতে থাক; এই কম্ম আমি করিব ন! এইরূপ তুমি জেদ করিলেও প্রক্কৃতি- 
ধন্মান্সসারে তোমাকে তাহা! করিতেই হইবে, এইজন্য সমস্ত স্বার্থ পরমেশ্বরে 
বিলীন করিয়া পরমার্থবুদ্ধিতে ও বৈরাগ্যযোগে স্বধর্দাহছসারে প্রাপ্ত বাবহার 
লোকনংগ্রহাথথ তোমাঁকে'করিতেই হইবে ; আমিও তাহাই করিতেছি; আমার 
দৃষ্টান্ত দেখ এবং তদনুরূপ কার্য কর*__-আপনার সমস্ত উপদেশের এই তাৎপধ্যার্থ 
ভগবান গীতার শেষ অধ্যায়ে উপসংহাররূপে বলিয়াছেন। জ্ঞানের এবং নিষ্কাম 
কর্মের মধ্যে যেরূপ বিরোধ নাই, সেইরূপই তক্তি ও কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতে কৃত কর্ণের 
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মধ্যেও বিরোধ উৎপন্থ, হয় না। মহারাষ্ট্রের তগবদ্ভক্তশিরোমণি' তুকারাম 
বাবাও তক্তিমূলে "“অপোরণীয়ান্ মহুতো৷ মহীয়ান্” (কঠ, ২.২*$ গী-৮*৯) 
--পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হইতেও বুহৎ_এই পরমেশ্বরম্বরূপের সহিস্ক 
নিজের তাদাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন-_ 

অন্থুরগীধ। থোক্ডা । তুকা আকাশ! এবঢা | 
গিলুনি সীডিলে' কলিবর। ভবগ্রমাচা আকার ॥ 
সঁডিলী ত্রিপুটা। দীপ উজলল। ঘটা । 
তুকা ক্ষণে আহী। উরে উপকার পুরতা ॥ 

(গা. ৩৫৮৭ ) 

“এক্ষণে আমি পরোপকারের জন্যই রহিয়াছি”। সন্্যাসমার্গীয়দিগের ন্যায় 
আমার এক্ষণে কোন কাজই বাকী নাই, এরূপ বলেন নাই ১ বরঞ্চ তিনি 
বলিয়াছেন-__ 

ভিক্ষাপাত্র অবলম্বণে' | 
জলে! জিণে' লাজির বাপে । 
এ্সিয়াসী নারায়ণে। 
উপেক্ষিজে সর্বথা। (গা. ২৫৯৫) 

“ভিক্ষাপাত্র অবলগ্বন লজ্জাম্পদ-_উহা। নষ্ট হউক ; নারায়ণ এইগ্রকার মনুষ্যকে 
সর্বথ| উপেক্ষাই করেন।” কিংবাঁ_ 

সত্যবাদী করী সংসার সকল। 
অলিপ্ত জলী” জৈসে'। 
ঘতে জ্যা উপকার ভূততাচি তে দয়া । 
আত্মস্থিতি তয়া অঙ্গী” বসে ॥ 

(গা, ৬৭৮০, ২, ৩) 
“সত্যবাদী মনুষ্য সংসারের সমস্ত কাধ্য করে এবং জলে কমলপত্রের ন্যায় অলিগ্ত 
থাকে ; যে উপকার করে এবং প্রাণীদিগের উপর দয়া করে, তাহারই অস্ত্রে 
আত্মস্থিতির নিবাস জানিবে।” এই অভঙ্গের মধ্যে তুকারাম বাবার এই 
বিষয়ে অভিপ্রায় কি তাহা! স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে । তুকারাম বাবা সংসারী হইলেও 
তাহার মনের গতি অল্পস্বল্প কর্মত্যাগেরই দিকে ছিল। কিন্ত গ্রবৃত্তিমূলক ভাগব্ত 
ধর্দের লক্ষণ কিংব! গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, উৎকট ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরণ 
ঈশ্বরার্পণ পর্ব্ক নিফাম কর্ম করিতেই* হইবে) তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কেহ 
দেখিতে চাহিলে তুকারাম বাবাই শিবাজী মহারাজকে শে “সদ্ওরুর শরণ” লইতে 
বলিয়াছিলেন সেই শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর দাসবোধ গ্রন্থের নিকটেই তাহাকে 
যাইতে হইবে। বাামদ্াস স্বামী অনেকবার বলিয়াছেন যে, ভক্তির দ্বারা কিংবা 
জানের দ্বারা পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়৷ যে সিদ্ধপুরুষ রৃতরত্য 
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হইয়াছেন তিনি প্শহাঁণে করুণ সোতাবে। বহুত জন” '( দাস, ১৯. ১০, ১৪) 
“সকল লোককে শিক্ষা দিবার জন্য” নিম্পৃহতাবে আপনার কার্য্য ষথাধিকার 
কিরূপ বরাবর করিয়৷ যান, তাহা দেখিয়া! সাধারণ লোক নিজ নিজ ব্যবহার 
করিতে শিখিবে; কারণ “কেল্যারিণে কাহীশ্চ হোত নাহী'”--“না করিলে 
কিছুই হয় না*--( দাস, ১৯, ১০, ২৫) ১২. ৯.৬) ১৮৭, ৩) এইরূপ 
অনেকবার বলিয়া! শেষের দশকে রামদাস ্থামী ভক্তির তারকত্বের সহিত কর্দ- 
সামর্থ্যের সম্পূর্ণ মিল এইপ্রকারে করিয়া দিয়াছেন__ 

সামর্থ্য আছে চলবলেচে। 
জো জে! করীল তয়াচে। 
পরস্ত যেথে ভগবস্তাচে। 

অধিষ্ঠান পাহিজে ॥ ( দাস. ২০. ৪, ২৬) 
গীতার ৮ম অধ্যায়ে “মামন্ুদ্মর যুদ্ধ্য ৮* (€গী. ৮. ৭), আমাকে নিত্য স্মরণ 
কর ও যুদ্ধ কর-_অজ্জুনকে এই যে উপদেশ কর! হইয়াছে তাহার তাৎপর্যা, 
এবং কর্মযোগীদিগের মধ্যেও ভক্তিমান শ্রেষ্ঠ (গী- ৬. ৪৭ ) ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের 
শেষে এই যাহা বল! হইয়াছে যে, তাহারও তাৎপর্য্য একই । গীতার ১৮শ 
অধ্যায়েও ভগবান ইহাই বলিয়াছেন-_ 

যত: প্রবৃতিভূ তানাং যেন সর্বমিদং ততম্। 
স্বকর্মণ! তমভ্যচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ 

*ষিনি এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার নিজের ম্বধর্্মান্থুরূপ নিষ্কাষ 
কন্মাচরণ দ্বারা (কেবল বাক্য কিংবা পুষ্পের দ্বারা নহে) পুজা করিয়া মনুষ্য 
সিদ্ধিলাভ করে” ( গী. ১৮. ৪৬ )। অধিক কি, এই শ্লোকের এবং সমস্ত গীতারও 
ইহাই ভাবার্থ যে, স্বধন্মানুরূপ নিফাম কন্ম করিলে সর্বভূতান্তর্গত বিরাটরূপী 
গ্ররমেশ্বরের একভাবে ভক্তি, পূজা কিংবা! উপাসনাই হয়। «নিজের ধর্্ানুরূপ 
কর্শের দ্বারা তাহার অর্থাৎ পরমেশ্বরের পুজা কর” এইরূপ বলিলে, *শ্রবণং 
কীর্তনং বিষ্ঠোঃ” ইত্যাদি নববিধ ভক্তি গীতার মান্য নহে এরূপ বুঝিবে না । ভবে 
গীতার উক্তি এই যে, কর্ম্দকে গৌণ ভাবিয়। তাহ! ছাড়িয়৷ দিয়া নববিধ ভক্তির 
মধ্যেই কেবল নিমগ্ন থাক! যুক্তিসিদ্ধ নহে; শাস্্রত প্রাপ্ত নিজের সমস্ত কর্ম্ম 
ধথারীতি করিতেই হইবে) উহা! “নিজের'বলিয়া না ভাবিয়া পরমেশ্বরকে ম্মরণ 
করিয়া “তাহার সৃষ্ট জগতের সংগ্রহার্থ তাহারই এই কর্ম” এইরূপ নিশ্মম-বুদ্ধিতে 
করিবে ; তাহা হইলে কর্মের লোপ না হইয়। বরং এই কর্মের দ্বারাই পরমে- 
শ্বরের সেবা ভক্তি কিংব! উপাসন! সম্পন্ন ₹ইবে, এই কর্মজনিত পাপপুণ্য আমাকে 
স্পর্শ করিবে না এবং শেষে সদ্গতিও লাভ হইবে। গীতার এই সিন্ধান্তের 
প্রতি উপেক্ষা করিয়া! গীতার ভক্তিপর টীকাকার গীতায় ভক্তিকেই প্রধান এবং 
কর্মরকে গৌণ ৰলিয়া মান। হইয়াছে, এইরূপ "ভাবার্থ নিজ গ্রন্থে প্রতিপাদন করিনা 
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থাকেন। ক্ষিন্ধ সর্যাসমার্গায় টাকাকারদিগের ন্যার ভক্তিপর টাকাকারদিগের 
এই তাৎপর্ধ্যার্থও একদেশদর্শী। গীতার ভক্তিমার্গ কর্মপ্রধান ; তাহার মুখ্য তন্ব 
এই যে, কেবল পুষ্পের দ্বার! কিংবা! পাঠের ছারা নহে, স্বধণ্মোক্ত নিকাম কর্মের 
্বারাও পরমেশ্বরের পুজা হইয়া থাকে এবং এইরূপ পুজা প্রত্যেকের অবশ্য 
কর্তব্য, এবং কর্মময় ভক্তির এই তন্ব গীতার ন্যায় খন অন্য কোথাও প্রতিপা- 
দিত হয় নাই, তখন ইহাকেই গীতার ভক্তিমার্গের বিশেষ লক্ষণ বলিতে হইবে। 

এইপ্রকার কর্ম্মযোগের দৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গ :ও ভক্তিমার্গের সম্পূর্ণ সমন্বর 
হইলেও জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা! ভক্তিমার্গে যে এক বড়-রকম বিশিষ্টতা আছে তাহাও 
এক্ষণে শেষে স্পষ্টব্ূপে বলা আবশ্যক । ইহা তে! পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
জ্ঞানমার্গ কেবল বুদ্ধিগম্য হওয়ায় অল্লবুদ্ধির সাধারণ লোকদিগের পক্ষে 
ক্লেশময় ; এবং ভক্তিমার্গ অন্ধামূলক, প্রেমগম্য ও প্রতঃক্ষ হওয়া প্রযুক্ত তদনুসারে 
আচরণ করা সকলের পক্ষে সহজ । কিন্তু ক্লেশ ছাড়া জ্ঞানমার্গে আর এক 
বাঁধ। আছে। ৈমিনীয় মীমাংস1 কিংবা! উপনিষৎ বা! বেদান্তন্ত্র দেখিলে দেখা 
বার যে, প্র সকলে শৌত যাগবজ্ঞাদির অথবা কর্ম্মসন্নাসপুর্র্বক “নেতি নেতি*- 
স্বরূপ পরব্রন্মেরই বিচার আলোচন! পুর্ণ; এবং শেষে ইহাই নির্ণয় কর! হইয়াছে 
ষে, হ্বর্গপ্রাপ্তির সাধনীভূত শ্রোত যাগার্দি কর্ম করিবার অথবা মোক্ষপ্রাপ্তির 
জন্য আবশ্যক উপনিষদাদি বেদাধ্যয়ন করিবার অধিকারও প্রথম তিন বর্ণেরই 
অন্তভূতি পুরুষদিগেরই আছে ( বেনু. ১, ৩, ৩৪-৩৮ )। এই তিন বর্ণের অন্তর্গত 

স্্ীলোক কিংবা চাতুর্ব্্যান্্সারে সমস্ত সমাজের হিতকারী কৃষক, কিংব! অন্য 
ব্যবসায়াবলম্বী সাধারণ স্ত্রীপুরুষের মোক্ষলাভ কিরূপে হইবে এসকল গ্রন্থে তাহার 
বিচার করা হয় নাই। ভাল; বেদ এইরপে স্ত্রীশূদ্রাদির অশ্রোতব্য হওয়ায় 
তাহার! কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে ন৷ এইরূপ যদি বল, তবে উপনিষদে 
এবং পুরাণেই তে। বর্ণনা! পাওয়া যায় যে, গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক এবং বিছুর 
প্রভৃতি শূ্র জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন (বেস্থ- ৩, ৪. ৩৬-৩৯)। এই 
অবস্থায় এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! যায় না যে, কেবল প্রথম তিন বর্ণের পুরুষেরাই মুক্তি 
লাভ করিবে ১ এবং স্ত্রী-শূদ্র সকলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে এইরূপ মানিলে, 
তাহাদের জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন কি তাহা এক্ষণে বল আবশ্যক । বাদরায়ণাচার্ধ্য 
বলেন যে, 'বিশেষানু গ্রহ্চ” ( বেস্থ, ৩. ৪» ৩৮ ) অর্ধাৎ পরমেশ্বরের বিশেষ অন্থু- 
গ্রহই উহার এক সাধন; এবং ভাগবতে বল! হইয়াছে যে, কর্ম্মমূলক ভক্কিমার্গের 
রূপে এই নিশেষাস্ুগ্রহাত্মক সাধনই শ্ত্রীশৃদ্র কিংবা! (কলিযুগের) নামধারী ব্রাক্মপ- 
দিগের বেদার্দি শ্রুতি শ্রুতিগোচর না হ৪য়ায়, মহাভারতে সুতরাং গীতাতেও 
নিরূপিত হুইন্সাছে* ( ভাগ, ১.৪. ২৫ )। এই মার্গে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং উপনিবদের 
বরহ্ধজ্ঞান এক হইলেও, এখন শ্ত্রীপুরুষ কিংব৷ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশৃদ্রসন্বস্ধীর কোন 
তেঙ্গ অবশিষ্ট থাকে না এবং এই মার্শের বিশেষ গুণ গীতার বর্পিত হইয়াছে 



৪৪৬ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশান্ত্র । 

মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্ত্রযো৷ বৈশ্যান্তথা শৃদ্রান্তেংপি বাস্তি পরাং গতিম্ ॥ 

“হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করিলে ভ্্ী, বৈশ্য ও শৃদ্র কিংবা অস্তাজাদি ৫ থে 
সকল পাপযোনি তাহারাঁও পরম সিদ্ধি লাভ করে” (গী. ৯. ৩২) এই 
হ্লোকই মহাভারতের অনুগীত৷ পর্বেও প্রদত্ত হইয়াছে ; ( মভা. অশ্ব. ১৯. ৬১ ) 
এবং এরূপ কথাও আছে যে, বনপর্বের অন্তর্গত ব্রাঙ্গণব্যাধসংবাদে মাং 
বিক্রেতা ব্যাধ কোন ব্রাহ্মণের নিকট, এবং শাস্তিপর্কে তুলাধারী অর্থাৎ বশিক, 
জাজলি নামক ব্রাহ্মণ তপন্থীর নিকট স্বধশ্মান্ুসারে নিফাম বুদ্ধিতে কর্ম করিয়াই 
মোক্ষ কিরূপে লাভ কর! যায় তাহার নিরূপণ শুনাইয়াছিল ( মভা. বন, ২০৬- 
২১৪) শাং. ২৬০-২৬৩)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যাহার বুদ্ধি 
সমত! প্রাপ্ত হইয়াছে সে-ই শ্রেষ্ট ; তা সে ব্যবসায়ে স্বর্ণকারই হউক, ছুতারই 
হউক, বেণেই হউক বা মাংসবিক্রেতাই হউক । কোন মন্ুষযেরই যোগ্যতা 
তাহার ব্যবসায় কিংবা জাতির উপর নির্ভর করে না_-সমস্তই তাহার 
অস্তঃকরণের শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, এবং ভগবানের অভিপ্রায়ও ইহাই । 
সমাজের সমস্ত লোকের নিকট এইরূপে মোক্ষের দ্বার খুলিয়! দিলে, সমাজে 
যে এক বিশেষ জাগৃতি উৎপন্ন হয় তাহার স্বরূপ মহারাষ্্রীয় ভাগবতধর্শের 
ইতিহাপে বিশেষভাবে দেখ! যায়। কিন্ত্রী,কি চগ্ডাল, কি ব্রাঙ্গণ পরমেশ্বরের 
নিকট সকলেই সমান, “দেবতা ভাবের জন্য ক্ষুধিত*, প্রতীকের জন্য নহে, 
কালে। সাদ। বর্ণের জন্য নহে এবং স্ত্রীপুরুষাদি কিংবা ব্রাঙ্মণচগ্ডালাদি ভেদাদির 
জন্যও নহে । . তুকারাম বলেন (গা. ২৩৮২৫ ৬) 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ শূদ্র । চাগুল৷ আছে অধিকার । 
বালে নারীনর। আদ্িকবোনি বেশ্যাহী ॥ 
তুকা ক্ষণে অন্কভরবে । আদ্দী” পাডিয়লে ঠাবে। 
আগণিকহী দৈবে। সুখ ঘেতী ভাবিকে ॥ ' 

আর অধিক কি বলিব? গীতাশাস্ত্রেও ইহাই দিদ্ধান্ত যে, “মনুষ্য যতই 
ছুরাচারা হউক না, নিদেন অন্তকাঁলেও অনন্যমনে সে যদি ভগবানের শরণ 
লয় তাহা হইলে পরমেশ্বর তাহাকে ত্যাগ করেন ন1” (গী. ৯, ৩০) ও ৮, 
৫-৮ দেখ )। «বেশ্যা” এই শব্দ উপরি-উক্ত অভঙ্গে দেখিা, পবিভ্রতার ভাণকারী 
অনেক বিদ্বান লোকের বোধ হয় খারাপ লাগিবে। কিন্ত 'এই সব লোক, 
প্রকৃত ধর্ম ফি তাহ! ' জধনেন না, এইরূপ বলিতে হয়। শুধু হিন্দুধর্ম নহে, 
বৌন্ধ ধর্েও এই সিদ্ধান্তই শ্বীকৃত হইয়াছে (মিলিন প্রশ্ন, ৩, ৭. ২)। বুদ্ধ 
আম্রপালী নামক বেশ্যাকে এবং অগুলীমাল নামক চোরকে দীক্ষা দিয়া- 
ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্শগ্রস্থে এইরূপ কথা আছে। থুষ্টের সহিভ এক সঙ্গে বধস্তদ্কের 
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উপর আরোহিত দুই চোরের মধ্যে এক চোর মরণকালে খ্ষ্টের শরণ লওয়ায় 
খৃষ্ট তাহাকে সদ্গতি দিয়াছিলেন এইরূপ খুষ্টান ধর্মপুত্ঞকেও বর্ণনা আছে 
(ল্যুক- ২৩. ৪২ ও ৪৩)। আমার ধর্মের উপর যাহার শ্রদ্ধা আছে সেই বেশ্যাও 
নই, খই এইরূপ একস্থানে বলিয়াছেন (মেথ্যু, ২১৬১) লাক, 
৭, ৫০)। অধ্যাত্শাস্ত্রদৃঙ্টিতেও এই সিদ্ধান্তই নিষ্পন্ন হস এইরূপ আমি 
পূর্ব্বে ১০ম প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু এই ধর্মতত্ব শাস্ত্রতঃ নির্ববিবাদ হইলেও 

যাহার সমস্ত জীবন দুরাচারেই কাটিয়াছে তাহার শুধু অস্তকালেই অনন্যভাৰে 
ভগবানের শরণ লইবার বুদ্ধি হওয়! সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় অন্তকালের 
যাতনার মধ্যে, কেবল যাল্ত্রিকভাবে “রা” বলিয়া পরে বিলম্বে “ম” বলিয়৷ মুখ 
খুলিবার এবং বন্ধ করিবার' পরিশ্রম ব্যতীত বেশী আর কিছুই লাভ হয় না। 
এই জন্য, কেবল মরণসময়েই নহে,'সমস্ত জীবন সর্বদা আমার স্মরণ মনোমধ্যে 
স্থির রাখিয়া, স্বধন্মীন্ুসারে আপনার সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করিয়া 
যাও, তাহার পর তুমি যে-জাতিই হওন! কেন, কর্ম করিয়াই তুমি মুক্ত 
হইবে, এইরূপ জানান সকলকে নিশ্চয়পুর্বক বলিয়াছেন (গী, ৯. ২৬২৮ ও 
৩০-৩৪ দেখ )। 

এইপ্রকারে বর্ণের, আশ্রমের, জাতির কিংবা স্ত্রীপুরুষাদিরও ভেদ ন] রাখিয়া, 
এবং ব্যবস্থার লোপ ন৷ করিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মাত্বৈক্যগ্জান আবালবুদ্ধ সকলেরই 
সুলভ করিয়। দেওয়। হইক়্াছে। গীতুতাক্ত-ভক্তিমগের এই সামর্থ্য ও সমতার প্রতি 
লক্ষ্য করিলে, “সকল ধর্ম ছাড়িয়! তুমি একান্তভাবে আমারই শরণ লও, আমি 
সর্ধ পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত কারব, ভীত হইও না” এইকব্প: প্রতিজ্ঞা 
পূর্বক গীতার শেষ অধ্যায়ে ভগবান গীতাশাস্ত্রের যে উপসংহার করিয়াছেন 
তাহার মন সুস্পষ্ট হয়। সমস্ত ব্যবহার করিতে থাকিয়াও পাপপুণ্যে অলিপ্ত 
থাকিয়া পরমেশ্বরপ্রাপ্তিকপ আত্মশ্রে় সম্পাদন করিবার ষে প্রত্যক্ষ মার্গ 
কিংবা উপাক্ তাহাই ধর্ম, এইরূপ ব্যাপক অর্থে ধর্মশবের এহস্থানে ডপষোগ 
কর! হইয়াছে । অন্ুগীতায় গুরুশিষ্যসংবাদে অহিংসাধন্ম, সত্যধন্ম, ব্রত ও 
উপবাস, জ্ঞান, যাগবজ্ঞ, দান, কণা, সগ্ন্যাস ইত্যাদি ষে অনেক প্রকার মুক্তির 
উপায় অনেক লোক প্রতপার্ধন করিয়া থাকে, তাহার মব্যে প্রকৃত সাধন 
কোন্টি তাহ৷ আমাদিগকে বল, এইরূপ খধির! ব্রন্গাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
(অশ্ব, ৪৯) এবং শ্রাস্তিপর্কে ( শাং ৩৫৪) উগ্বৃত্তি উপাখ্যানেও এই প্রশ্ন 
প্রদত্ত হইয়াছে যে, গাস্থ্যধন্ম, বানপ্রস্থধন্ম, রাজধন্ম, মাতৃ-পিতৃসেবাধন্ম, 
রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের মরণ, ত্রাঙ্গণের স্বাধ্যার় ইত্যাঙ্গি থে অনেক ধন্ধ কিং 
্বর্মগ্রাপ্তির সাধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গ্রাহথ ধর্দ কোন্টি। 
এই ভিন্ন ভিন্ন ধর্শবমার্গ কিংব! ধর্ম পরম্পরবিরুদ্ধ বলিয়া! প্রতীক্পমান হয়, কিন্ত 
শীঙ্কার এই সকল প্রত্যক্ষ মার্গের যোগ্যত। একই মনে করেন; কারণ 
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সর্কভূতে সাম্যবুদ্ধি এই যে চরম সাধ্য তাহা৷ উপরি-উক্ু ধর্মসমূছের মধ্যে 
কোনও এক ধর্ষ্ের উপর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মনকে একাগ্র না করিলে 
পাওয়া যায় না। তথাপি এই নান! মার্গের অথব। প্রতীকোপাসনার গোল- 
যষোগের মঞ্ে পড়িলে মন হতখুদ্ধি হইতে পারে বলিয়া শুধু অক্জুনকে নহে, 
অজ্ঞুনকে উপলক্ষ্য করিয়া! সকলকেই ভগবান এই নিশ্চিত আশ্বাস দিতেছেন 
যে, এই অনেক ধর্মমার্গ ছাড়ির। “তুমি শুধু একমাত্র আমারই শরণ লও, 
আমি তোমাকে সর্ধপাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না”। তুকারাম 
বাবাও সর্বধশ্শ নিরদন করিয়া শেষে দেবতার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছেন--. 

জলো! তে জনীব জলে! তে শাহানীব। 
রাহে মাঝ! ভাব ঝিঠ্যিল পাথী” । 

জলো৷ তো৷ আচার জলো৷ তো বিচার । 
বাহোমন স্থির বিঠঠুল পানী ॥ (গাঁ. ৩৪৬৪) 

নিশ্চয়পূর্বক উপদেশ ব! প্রার্থন। এই চূড়ান্ত সীমায় পৌছিরাছে। 
শ্ীমদ্ভগবদ্গীতা-রূপ স্থবর্ণপাত্রস্িত উপাদেয় অন্নের মধ্যে 'ভক্তি,রূপ এই 

অস্তিম গ্রাসটি বড়ই মধুর । ইহাই প্রেমগ্রাস। এক্ষণে জলগণ্ডষ করিয়া 
উঠিবার জন্য প্রস্তত হওয়া যাক্। 

ইতি ত্রয়োদশ প্রকরণ সমাপ্ত । 



চতুর্দশ প্রকরণ । 
গীতাধ্যায় সঙ্গতি । 

প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ং খধধিন্ারার়ণোত্রবীৎ। * 
মহাভারত, শাস্তি, ২১৭, ২ 

কর্ম করিবার সময়েই অধ্যাত্ম বিচারের হ্বারা কিংব! ভক্তির দ্বারা সর্বামৈক্য- 
রূপ সাম্যবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন কর! এবং তাহা প্রান্ত হইলেও সন্যাস 
গ্রহণের ইচ্ছা! না করিস! সংসারে শান্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম কেবল কর্তব্য 
বলিয়া সর্বদা করিতে থাকা, ইহাই এই জগতে মনুষ্যের পরম পুরুবার্থ 
কিংবা জীবনযাপনের উত্তম মার্গ, ইহাই ভগবান্ কর্তৃক গীত উপনিষদ 
ভগবদ্গীতার প্রতিপাদিত হইক্সাছে--এ পর্য্যন্ত ষে বিচার করা হইয়াছে তাহা 
হইতে ইহা উপলব্ধ হইবে । কিন্তু যে ক্রম অনুসারে আমি এই গ্রন্থে এই 
অর্থ বিবৃত করিয়াছি তাহা হইতে গীতাগ্রস্থের ক্রম ভিন্ন হওয়ায়, ভগবদ্গীতায় 
ইহার কিন্মপ বিন্যাস কর! হইঙ্জাছে, এখানে তাহারও একটু আলোচনা করা 
আবশ্যক । কোনও বিষয়ের নিরূপণ ছই পদ্ধতি অনুসারে করা যাইতে 
পারে; এক শাস্ত্রী, আর-এক পৌব্রাণিক ) তন্মধ্যে সমস্ত লোকের সহজবোধ্য 
বিষয় হইতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের মুলতব্ব কিরূপে নিম্পন্ন হয় তর্কশান্ত্রান্থসানে 
সাধক-বাধক প্রমাণ ষথাক্রমে উপস্থিত করিয়া! তাহা দেখানে! হইল শাস্ত্রীকস 
পদ্ধতি । ভূমিতিশান্ত্র এই পদ্ধতির একটা উতৎকৃ্ট উদাহরণ ; ন্যারস্ুত্র কিংবা 
বেদান্তহ্ত্র--ইহাদের উপপাদদন9 এই বর্ণের মধ আসে । তাই ভগবদ্গীতার 
্রহ্মস্থত্রের বা বেদান্তহ্যত্রের যেখানে উল্লেখ আছে সেখানে উহার বিষয়টি 
হেতুষুক্ত ও নিশ্চরাত্বক প্রমাণের দ্বারা সিন্ধ হইয়াছে এইরূপ বর্ণনাও 
দেখিতে পাওয়1 বায়-_“ব্রহ্মহ্ত্রপদৈশ্চৈব হেতুমত্তিধিনিশ্চিতৈঃ* (গী ১৩. 
৪)। কিন্তু ভগবদূগীতার নিরূপণ সশান্ত্র হইলেও উহা! এই শাস্ত্রী পদ্ধতি 
অনুসারে কর। হয় নাই। ভগবদ্গীতার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্ঞুনের কথোপ- 
কথনরূপে সহজ ও মনোরঞ্রক রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে । সেইজন্য প্রত্যেক 
অধ্যায়ের শেষে “ভগবদ্গীতাস্থপনিষৎন্থ ব্রহ্গবিদ্যায়াং ষোগশাস্ত্ে” এইরূপ 
উল্লেখ করিয়া তাহার পর “জ্ীকষ্ণাজ্ঞুনসংবাদে* এইরূপ গীতানিরূপপের স্বরূপ- 

* “নারায়ণ খাবি, ধন্দকে প্রবৃত্তিমূলক ব্লস্াছেন।” নর ও নীরাক্সণ এই দুই খবিদের মধ্যেই 

এই নারায়ণ খধি ছিলেন ; এবং এই ছুর়েরই অনুক্রমে অঙ্জুন ও প্ীকৃষক অবতার ছিলেন, ইহ 
পুর্ধধে বল! হইকাছে। সেইরূপ আবার, নারাস্সপীয় ধর্মই গীতার প্রতিপাদ্্য-.এই সম্বন্ধে মহা- 
ভারতের বচনও পুর্বে দেওয়া! হইক়্াছে। 

ও 

৫৭ 4 



৪8৫০ গীতারহন্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র ৷ 

দ্যোতক শব প্রযুক্ত হইয়াছে। এই নিরূপণ ও শাস্ত্রী নিরপণের প্রভেদ স্প- 
রূপে দেখাইবার জন্য আমি সংবাদাত্মক নিবূপণকেই 'পৌরাণিক" নাম দিয়াছি। 
সাত শত শ্লোকের এই সমন্বাদাম্্ক বা পৌরাণিক নিরূপণে প্ধর্ম” এই ব্যাপক 
শব্দের মধো যে সকল বিষয়ের সমাবেশ হয়, তাহাদের সকলগুলির সবিস্তর 
বিচার আলোচন। কর। ফখনই সম্ভব নহে। কিন্ত (ষত সংক্ষেপেই হউক ন। কেন) 
গীতায় অনেক বিষয় যাহ! পাওয়া! যায়, তাহাদদেরই সংগ্রহ অবিরোধে কেমন 

করিয়া হইল ইহাই আশ্চর্ধ্য ! ইহা দ্বারাই গীতাকারের অলৌকিক শক্তি 
ব্যক্ত হইতেছে; এবং অন্্গীতার আরম্তে যে বলা হইয়াছে যে, গীতার 
উপদেশ “অত্যন্ত ষোগধুক্ত চিত্তে কথিত হইয়াছে” তাহারও সত্যতায় বিশ্বাস 
হক়্। অক্জুন যাহা পূর্বেই অবগত ছিলেন তাহ। পুনর্ধার সবিস্তর বলিবার 
কোন প্রয়োজন ছিল না। ' আমি যুদ্ধের নিষ্ঠুর কর্ম করিব কি না, এবং 
করিলেও কিরুপে করিব ইহাই তাহার মুখ্য প্রশ্ন ছিল। শুক নিজের 

উত্তরে ছুএকটি যুক্তি দেখাইতে থাকিলে, অজ্জঞুন সেই সম্বন্ধে কোন-না- 
কোন আপত্তি উত্থাপন করিতেছিলেন। এই প্রকার প্রশ্নোত্তরক্ূপ সংবাদে 

গীতার*বিচার-আলোচনা স্বভাবতই কখন ভাঙ্গাভর্তি কিংবা সংক্ষিপ্ত আর 
কখন ব পুনরুক্ত হইয়াছে । উদাহরণ যথা, _ক্রিগুণাত্মক প্ররূতির বিস্তারের 
বর্ণনা স্ব্নভেদে হইস্থানে ( গী, অ. ৭ ও ১৪) কর! হইয়াছে; আবার স্থিত প্রজ্ঞ, 
ভগবদ্ভক্ত* ত্রিগুণাতীত ও ব্রহ্মভৃত-_ ইহাদের অবস্থার বর্ণনা এক হইলেও, 
বিভিন্ন দৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রসঙ্গে অনেকবার করা হইয়াছে । উল্টাপক্ষে, “অর্থ ও 
কাম বদি ধন্মকে ন! ছাড়ে তবেই তাহা গ্রাহ্য হয়”, এই তত্বের-_-প্ধন্মাবিরুদ্ধঃ 
কামোহন্সি” (৭, ১১) এই একটি বঙঃনেই গীত। ইঙ্গিত করিয়াছেন ।. ইহার্ 
পরিণাম এই হয় যে, গীতার মধ্যে সমস্ত বিষয় সমাবেশ করা হইলেও শ্রৌতধর্ম, 
স্মার্ভধন্ম, ভাগবতধর্্ন, সাংখ্যশাস্ত্, পুর্বমামাংস1, বেদান্ত, কর্মবিপাক, ইত্যাদির 
যে সকল প্রাচীন সিন্ধাস্তসমূহের আধারের উপর গীতার জ্ঞানের নিরূপণ 
কর! হইক্সাছে, তাহাদের পরম্পরা ঘষে ব্যক্তি অবগত নহে, গীতা পাঠ 
করিবার সময় তাহার মন ঘুলাইয়! যায়। এবং গীতার প্রতিপাদনের রীতি ঠ্রিক্ 
ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারায় এই লোকদিগের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে 
যে, গীত। একপ্রকার ভেক্কীবাজি, অথবা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি প্রচলিত হইবার 
পুর্ব্বে গীত! রচিত হইস্স! থাকিবে, সেইজন্য গীতার স্থানে স্থানে অপূর্ণতা ও 
বিরোধ দেখিতে পাওয়া যাক, কিংব। নিদানপক্ষে গীতোক্ত জ্ঞানই আমাদের 
বুদ্ধির অগন্য।' সংশরনিবৃত্ির জন্য'টাকা! দেখিলেও বিশেষ লাভ হয় না) কারণ, 
তাহা অনেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে রচিত হওয়ায়, টাকাকারদিগের মতসশ্বন্ধীর 
পরম্পর-বিরোধের সমন্বয় করা তুর্ঘট হয় এবং পাঠকদের মন অধিকাধিক 
বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে । কোন কোন স্ুপ্রবুদ্ধ পাঠকও এইবপ ভ্রান্তিতে পতিত . 
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হইয়াছেন আমি জানি । এই বাধ! যাহাতে না থাকে সেইজন্য আমার নিজের 
ধারণা অনুসারে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অন্থুসারে বিন্যাস 
করিয়! এ পর্যাস্ত বিচার করিয়া আসিয়াছি। এখন এস্থলে আর একটু এই 
বলিতে চাহি যে, এই বিষয়ই শ্রীকৃষ্ণ ও অঙ্জুনের কথোপকথনে অজ্ঞুনের প্রশ্ন 
কিংবা সংশয়ের প্রসঙ্গক্রমে নানাধিক পরিমাণে কি প্রকারে আসিয়। পড়িয়াছে। 
তাহা! বলিলে এই বিচার আলোচন৷ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে এবং পরবর্তী প্রকরণে 
সমস্ত বিষয়ের উপসংহার কর! সহজ হইবে । 

আমাদের ভারতবর্ষ যখন জ্ঞান, বৈভব, যশ ও পূর্ণস্বরাজ্যের স্থুখসভ্ভোগ 
করিতেছিল, তখন এক সর্বজ্ঞ, মহাপরাক্রমী বশম্বী ও পরমপৃজ্য ক্ষত্রিয় 
আর একজন মহাধনুর্ধর ক্ষত্রিয়কে ক্ষাত্রধন্মানুষায়ী স্বকর্তব্! প্রবৃত্ত করাইবার 
জন্য গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহার প্রতি পাঠকের প্রথমে লক্ষ্য 
কর! আবশ্যক । জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ, 
এই ছুইজনও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তথাপি ইহীত্রী উভয়েই বৈদিক ধর্দ্ের 
কেবল সন্যাসমার্গকে স্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয়াি সমস্ত বর্ণের জন্য -সন্ন্যাস- 
ধর্মের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়৷ দিয়াছিলেন। শ্রীরুষ্ঙ সেরূপ করেন নাই ; কারণ, 
ভাগবতধন্দের উপদেশ এই বে, শুধু ক্ষত্রিপ্ন কেন, ব্রাক্ষণদিগকে ও নিবৃত্তি- 
মার্গের শাস্তির সঙ্গেসঙ্গেই নিষ্কামবুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কর্ম করিবার প্রযত্ব 
ফরিতে হইবে । যে কোন উপদেলই হউক না কেন, তাহার কোন-নাকোন 
কারণ অবশ্যই থাকে; এবং সেই উপদেশের সফলতা! চাহিলে, শিষ্যের মনে 
উক্ত উপদেশের জ্ঞান অর্জন করিবার ইচ্ছাও প্রথম হইতেই জাগ্রত থাকা 
আবশ্যক। তাই, এই ছুই বিষর স্পট করিবার জন্যই ব্যাসদেব গীতার 
প্রথম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে এই উপদেশ দিবার কি কারণ হইস্সাছিল, 
তাহা সবিস্তার বর্ন! করিয়াছেন। €কৌরব ও পাওবদিগের সৈন্য যুদ্ধের জন্য 
সজ্জিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ; এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্পই বিলম্ব 
আছে? ইতিমধ্যে অর্জুনের কথ! অনুসারে শ্রীরুষ্ণ তাহার রথ উভয় সৈন্যের 
মাঝখানে লইয়! গিয়া দীড় করাইলেন এবং অজ্জুনকে বলিলেন, “্বাহাদের সহিত 
তোমার যুদ্ধ করিতে হইবে সেই ভীন্ম-দ্রোণাদিকে দেখ*। তখন অজ্ঞুন উভয় 
সৈনোর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়৷ দেখিতে পাইলেন যে, আপনারই বাপ, কাকা» 
পিতামহ, মাতামহ, মামা, ভাই, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, আত্মীয়, গুরু, গুরুভাই প্রভৃতি 
ছইদিকে ভরিয়া আছে, এবং এই যুদ্ধে সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে! যুদ্ধ কর! 

পূর্ব হইতেই স্থির হইয়! গিয়াছিল এবং উভর পক্ষেরই সৈন্যসংগ্রহ অনেক দিন 
হইতেই চলিতেছিল। তথাপি পরম্প্রর মধ্যে এই যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয়ের 
প্রত্যক্ষ স্বরূপ যখন সর্বপ্রথম অর্জুনের দৃষ্টিতে উপস্থিত হইল, তখন তাহার ন্যায় 
মহাযোদ্ধারও মনে বিষাদ. আসিল এবং তাহার মুখ হইতে এই কথা বাহির 



৪1২ গীতারহস! অথবা কর্মাযোগশান্ | 

হইল প্দাঁজালাতের জন্য এই ভয়ঙ্কর কুলক্ষয় আমর! করিতে বসিয়াছি ; ইহ 
অপেক্ষা ভিক্ষা করাও কি শ্রেয়ঙ্কর নহে?” এবং 'পরে অজ্জুন প্রীকষ্কে 
বলিলেন যে "শক্রর! আমার 'প্রাণবধ করিলেও আমার কিছুই আসে যায় না, 
কিন্ত ত্রেলাকোর রাজ্যের জন্যও পিতৃহত্যা গুরুহত্যা ভ্রাতৃহত্যা বা কুলক্ষয়ের 
ন্যায় মহাপাপ করিতে আমি ইচ্ছা করি না ।” অজ্জুনের সর্বাঙ্গ কাপিতে লাগিল, 
হাত-পা শিথিল হইয়। গেল, মুখ গুকাইয়া গেল, এবং বিষ বদনে হস্ত হইতে 
ধন্ুর্বাণ নিঃক্ষেপ করিয়া বেচারা রথে চুপচাপ বসিক্া পড়িলেন--এই কথ প্রথম 
অধ্যায়ে আছে। এই অধ্যায়কে “অজ্জুনবিষাদ-যোগ” বলে। কারণ, সমস্ত 
গীতায় ব্রহ্মবিদ্যাস্তর্গত ( কর্- )যোগশাস্ত্র নামক একই বিষয় প্রতিপাদ্য হইলেও, 
প্রত্যেক অধ্যায়ে যে বিষয় মুখ্যরূপে বিবৃত হইয়াছে তাহাকে এই কর্ম্মযোগ- 
শাস্ত্রেরই এক অংশ মনে করিয্কাই প্রত্যেক অধ্যাননকে তাহার বিষয়ানুসারে অর্জুন- 
বিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে । এই সমস্ত 
“ষোগ' একত্র হইলে পর তাহাই *ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত কন্মযোগশান্ত্র* হইয়। 
দ্াড়ায়। প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত কথার মহত্ব কি, তাহ! আমি এই গ্রন্থের 
আরস্তে বলিয়াছি। কারণ, আমার সম্মুখে কি প্রশ্ন উপস্থিত তাহা৷ ঠিক না জানিলে 
সেই প্রশ্নের উত্তরও সম্যক্রূপে আমার মনে আসে ন৷। সাংসারিক কর হইতে 
নিবৃত্ত হইয়! ভগবদ্ভজনেই প্রবৃত্ত হওয়। কিংব! সন্ন্যাস গ্রহণ করা”,__ইহাই যদি 
গীতার ভাৎপর্য্য বলিতে হয়, তাহ! হইলে অজ্ঞুন যুদ্ধের নিটটুর কর্ম্ম ত্যাগ করি! 
ভিক্ষ! মাগিতে তখনই প্রস্তত থাকায় তাহাকে এই উপদেশ।দিবার কোন আব 
শ্যকত৷ ছিল না। প্রথম অধ্যায়েরই শেষে “বাঃ! বড় উত্তম কথা বলিসাছ; 
তোমার এই উপরতি দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে! চল, 
আমর! ছজনেই এই কর্মময় সংসার ত্যাগ করিয়!। সন্যাসাশ্রম কিংবা ভক্তি- 
যোগ অবলম্বন করিয়৷ আমাদের আত্মার কল্যাণ সাধন করি!” এইরূপ অর্থের 
হুই একটা শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মুখে পুরিয়! দিয়া সেইখানেই গীত! সমাপ্ত কর! উচিত 
ছিল। আবার এদিকে যুদ্ধ হইয়া গেলে ব্যাস তাহার বর্ণনায় তিন বংসর কাল 
(মতা. আ. ৬২. ৫২) যদি আপন বাণীর হছর্বাবহার করিতেন তাহা হইলে 
তাহার দোষ বেচারী অঞ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিত না। তাহা হইলে কুরু- 
ক্ষেত্রে সমবেত শত শত মহারথী অজ্জুনকে ও শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করিতেন সত্য, 
কিন্তু যে আপনার আত্মার কল্যাণ সাধন করিবে সে এইরূপ উপহাসকে অল্পই 
ভয় করিবে! জগতের লোক যাহাই বলুক না) “যদহরেব বিরজেতৎ তদহরেব 
প্রবজেং* (জা. ৪ )--.যখুনই উপরতি হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, বিলম্ব 
করিবে না--উপনিষদে তো! ইহাই উক্ত হইফ্লাছে। অর্জুনের উপরতি জ্ঞানমূলক 
ছিল না মোহমূলক ছিল, এইরূপ বলিলেও উপরতিই.তো৷ হইয়াছিল; তাহা 
হইলেই অর্ধেক কাজ হইল, এখন মোহকে ঝাড়ি! ফেলিয়া সেই উপরতিকেই 
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পূর্ণ জ্ঞানমূলক কর! শ্ডগ্বানের পক্ষে কিছুমাত্র অসাধ্য ছিল না। কোন কারণে 
সংসারের উপর বিভৃষ্ণ জন্মিলে সেই বিতৃষ্ণার দরুণ প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া 
পরে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবার অনেক উদাতরণ ভক্তিমার্গে বা সন্নাসমার্গেও 
আছে। অজ্ুনেরও এই প্রকার দশা হইত। সন্গযাস গ্রহণের সময় বস্ত্র গেক্ুয়। 
করিবার জন্য এক মুঠ! গেরুয়া মাটি কিংব! ভক্তিপূর্র্বক ভগবানের নাম সংকীর্তন 
করিবার জনা তাল মুদঙ্গা্দি সরঞ্রামও সমস্ত কুরুক্ষেত্রে না মিলিত এমন নহে । 

কিন্ত সেরপ কিছুই না করিয়া! বরং দ্বিতীয় অধায়ের আরস্তেই শ্রীকৃষ্ণ 
অজ্জনকে বলিতেছেন-__প্অর্জুন, তোমার এই দুর্কুদ্ধি কি করিয়া! আসিল? এই 
ক্লৈবা তোমার শোভা পায় না! ইহ1 তোমার কীর্তিনাশ করিবে! অতএব 
এই দৌর্বলা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও !* তথাপি অজ্ঞুন কাপুরুষের ন্যায় 
পুনর্বার প্রথমেই কান্নার স্থর ধরিয়া অত্যন্ত দীনভাবে বলিলেন_-“আমি ভীম 
দ্রোণাদি মহাত্বাদ্িগিকে কি করিয়া বধ করিব? মরা ভাল কি মার! ভাল, 
এই সংশয়ে আমার মন বিভ্রান্ত হইতেছে ; অতএব ইহাদের মধ্যে কোন্ ধর্ম 
শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে ৰল) আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি” | শ্রীরুষ্ 
দেখিলেন, অর্জুন মায়ার বশীভূত হইয়াছেন ; এবং একটু হাসিয়া "“অশোচ্যানস্থ- 
শোঁচস্তং” ইত্যাদি জ্ঞানের কথা ভগবান তাহার নিকট বলিতে আরস্ত করিলেন । 
অঞ্জন জ্ঞানী পুরুষের ন্যায় ভড়ং দেখাইতে গিক্লাছিলেন এবং কর্মমসন্যাসের 
কথাও পাড়িয়াছিলেন | তাই, জগতে “কম্মত্যাগ” ও “কর্শসাধন”--জ্ঞানীপুরুষ- 
দিগের এই যে ছুই আচরণ-পন্থ। অর্থাৎ নিষ্ঠ। দেখিতে পাওয়! ষায়,_তাহা হইতেই 
ভগবান নিজের উপদেশ সুরু করিলেন ; এবং এই ছুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন 
একটা নিঠা গ্রহণ করিলেও ভুমি ভূল করিতেছ ইহাই অর্জুনের প্রতি ভগবানের 
প্রথম উত্তি। তাহার পর, ষে জ্ঞাননিষ্ঠা বা সাংখানিষ্ঠার উপরে অজ্জুন কর্ধ- 
সন্ন্যাসের কথা বলিতেছিলেন সেই সাংখ্যনিষ্ঠার ভিত্তির উপরেই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে 

"এষ! তেহভিহিতা বুদ্ধিঃ* ( গী. ২. ১১-৩৯) পর্যন্ত উপদেশ করিলেন) এবং 
আবার অধায়ের শেষ পর্য্যন্ত, কর্্মষোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধই তোমার 
প্রকৃত কর্তব্য এইরূপ অজ্ছনকে বলিয়াছেন । “এষ! তেহভিহিতা সাংখ্যে” এইরূপ, 
ল্লোক “অশোচানম্বশোচস্বংত এই শ্লোকের পূর্বে যদি আসিত তাহা হইলে 
এই অর্শই অধিকতর ব্যক্ত হইত। কিন্তু সম্ভাষণের প্রসঙক্রমে সাংখ্যমার্গের 
প্রতপাদন হইলে পর উহা এইরূপে আসিয়াছে-_পইহ! তো! সাংখ্যমার্গ অনুসারে 
প্রতিপার্দিত হইল ; এক্ষণে যোগমার্গ অনুসারে প্রতিপাদন করিতেছি ।* যাহাই 
হউক না কেন, কিন্তু অর্থ একই । সাংখ্য.(বা সন্্যাস) ্রবং যোগ € বা কর্মযোগ ) 
ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা ১১শ গ্রীকরণে প্রথমেই আমি ম্পষ্টরূপে দেখাই- 
স্লাছি। অতএব তাহার পুনরুক্তি না করিয়া ইহাই বলিতেছি যে, চিত্রশুদ্ধির জন্য 

' খ্বধশ্বানথুসারে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম করিয়৷ জানলাভ হইলে গর মোক্ষের জন্য 
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শেষে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করাকেই 'সাংখ্য মার্গ বলে; এবং 
কর্ম কদাপি ত্যাগ না করিয়! শেষ পধ্যন্ত উহ! নিষ্ষামবুদ্ধিতে করিতে থাকাকেই 
যোগ কিংবা কম্্মষোগ বলে। 

ভগবান অজ্ুনকে প্রথমে এইরূপ বলিয়াছেন যে, সাংখামার্গের অধ্যাত্ম- 
জানানুলারে আত্ম! অমর ও অবিনাশী হওয়ায় “ভীন্মপ্রোণাদিকে আমি বধ 
করিব” তোমার এই ধারণাটাই মিথা। ; কারণ, আত্মা মরেও না, মারেও না। 
মন্ষা যেরূপ আপনার বস্ব বদলায় সেইরূপই আত্মা এক দেহ ছাড়িয়া! দেহাস্তরে 
যায় এইমাত্র ; কিন্ত সেইজন্া সে মরিয়াছে মনে করিয়া শোক করা উচিত 
নহে। ভাল; “মামি বধ করিব” এই ভ্রম স্বীকার করিলেও যুদ্ধই কেন করিব 
এইরূপ যর্দি বল, তাহার উত্তর এই যে, শান্ত্রত' প্রাপ্ত যুদ্ধ হইতে পরাবৃত্ত 
না হওয়াই ক্ষাত্রধর্্ ; এবং যখন এই সাংখামার্গে প্রথমতঃ বর্ণাশমবিহিত কর্ম 
করাই শ্রেরস্কর বলিয়৷ বিবেনত হয়, তখন তুমি যদি তাহা না কর তাহ 
হইলে লোকে তোমার নিন্দা করিবে ; অধিক কি, যুদ্ধে মরাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । 
অতএব কেন বৃথা শোক করিতেছ ? “আমি মারিব”, “সে মরিবে* এই নিছক 
কর্মদৃষ্টি ছাড়িয়৷ দিয়া, আমি কেবল আপনার স্বধর্ম করিতেছি এই বুদ্ধিতে 
তুমি আপন প্রবাহপতিত কাধ্য কর, তাহ। হইলে কোন পাপই তোমাকে 
স্পর্শ করিবে না। সাংখ্যমার্গানুসারে এই উপদেশ হইল। কিন্ত চিত্তশুদ্ধির 
জন্য প্রথমতঃ কর্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে পর"শেষে সমস্ত কন ছাড়িয়া! সন্ন্যাস 
গ্রহণ করাই ষদি এই মার্গ অনুসারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়, তবে এই সংশয় 
থাকিয়া যান যে, উপর্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, যুদ্ধ ছাড়িক। ( সম্ভব হইলে ) 
তখনই সন্যাস গ্রহণ কর! কি ভাল নয়? পুরাপুরি গৃহস্থাশ্রম করিয়! 
তাহার পর বার্ধকো সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে; যৌবনে গৃহস্থাশ্রমই করিতে হইবে 
এইরূপ মন্বাদি স্বৃতিকারদিগের আদেশ, এ কথা বলিলে চলিবে ন। কারণ, 
যখনই হউক সন্রযাসগ্রহণই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা! হইলে যখনই সংসারে বিতৃষ্ণা- 
ক₹ইবে তখনই বিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই উচিত; এবং এই কারণেই 
উপনিষদেও ক্ব্রন্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহান্বা বনাঘ।” (জা. ৪) এইরূপ বচন 
পাওয়৷ যায়। সন্যাস গ্রহণ করিলে ষে গতি হয়, রণক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে ক্ষত্রিয় 
সেই গতিই প্রাপ্ত হয়। 

হ্বাবিমৌ পুরুষব্যাদ্র সু্যমগ্ডলভেদিনৌ । 
পরিব্রাভষোগবুক্তশ্চ রপে চাভিমুখো হতঃ॥ 

“হে পুরুষব্যান্্* কুর্য্যমগুর়ুকে ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে ছইজন গমন করেন ; 
এক যোগযুক্ত সন্াসী, আর এক, যে ব্যাক্তি রণে অভিমুখ হুইক্সা মরে*, এইবপ 
মহাভারতে ( উদ্দো. ৩২. ৬৫ ) উক্ত হইয়াছে । কোৌটিল্যের অর্থাৎ চাপক্যের 
অর্থশান্ত্রেত এই অর্থের এক শ্লোক আছে-- 
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যান্ যজ্ঞসংবৈস্তপস| চ বিপ্রাঃ হ্বর্গৈধিণঃ পাত্রচয়েশ্চ ঘাত্তি। 
ক্ষণেন. তানপ্যতিযাস্তি শুরাঃ প্রাণান্ সুযুদ্ধেযু পরিত্যজন্তঃ ॥ " 

প্বর্গেচ্ছ, ব্রাহ্মণ অনেক যজ্ঞের দ্বারা, নানা সরঞ্জামের দ্বারা ও তপস্যার ত্বার! 
যে লোকে গমন করে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণ দেয় সে তৎক্ষণাৎ সেই লোককেও 
ছাড়াইয়। যায়” ;-__নর্থাৎ সুধু তপস্থী বা সন্ন্যাসী এবং নানা যাগবজ্দীক্ষিতেরাও 
যে গতি প্রাপ্ত হর, রণক্ষেত্রে নিহত ক্ষত্রিয়ও সেই গতিই লাভ করে, (কোটি, 
১০. ৩, ১৫০-১৫২ এবং মভা, শাং, ৯৮-১০০ দেখ )। যুদ্ধরূপ স্বর্ণের দ্বার 
ক্ষত্রিয়ের নিকট কচিৎ উদ্ঘাটিত হয়? বুদ্ধে মরিলে স্বর্ণ ও জয়লাভ করিলে 
পৃথিবীর রাজ্য পাওয়| যায়” ( ২, ৩২, ৩৭) গীতার এই উপদেশের তাৎপর্য্যও 
ইহাই। অতএব, ইহা ও সাংখ্যমার্গ অনুসারে প্রতিপাদন কর! যাইতে পারে যে, 
সন্ন্যাস গ্রহণ কর কিংব বুদ্ধ কর, ফল একই । কিন্তু থাই বলনা কেন, যুদ্ধ 
করিতেই হইবে” এইরূপ নিশ্চিতার্থ এই মার্গের যুক্তিবাদের দ্বার! লম্পূর্ণরূপে 
সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যমার্গের এই বাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরে ভগবান্ 
কন্মযোগমার্ের প্রতিপাদন করিতে আরস্ত করিলেন; এবং গীতার শেষ 
অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত এই কর্মষোগেরই--অর্থাৎ কন্ম করিতেই হইবে এবং 
তাহা মোক্ষের অন্তরায় না হইয়! বরং কর্ম করিলেই মোক্ষলাভ হয়, তাহার 
বিভিন্ন প্রমাণ দিয়া সংশয়নিবৃত্তিপুর্বক সমর্থন করিয়াছেন। কোনও কম্মই 
ভাল কি মন্দ ইহা স্থির করিবার জন্য সেই কর্মের বাহা পরিণাম অপেক্ষা 
কর্তার বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, ইহা প্রথমে দেখিতে হইবে,-ইহাই 
কন্মযোগতখ্ের প্রধান তত্ব (গী, ২. ৪৯)। কিন্ত বাসনা শুন্ধ কি অশুদ্ধ 
ইহা স্থির করাও শেষে ব্যবসাগ্সাত্মক বুদ্ধিরই কাজ হওয়ায়, নির্বাচনকারী বুদ্ধি- 
ইন্দ্রিরকে স্থির করিতে না পারিলে বাসনাও শুদ্ধ ও সম হয় না'।. এই জন্য 
সেই সঙ্গেই ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, বাসনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে হইলে, 
সমাধির দ্বার প্রথমে ব্যবস্ায়াত্মক বুদ্ধি-ইন্ড্রির়কেও স্থির করা! আবশ্যক, € গী. 
২,৪১)। জগতের সাধারণ ব্যবহার দেখিলে প্রতীত হয় ষে, অনেক লোক 
ত্বর্গাদি বিভিন্ন কাম্য ন্থখ লাভ করিবার জন্যই যাগবজ্ঞাদি খৈদিক কাম্য 
কর্মের বৃথ। উদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই জন্য তাহাদের বুদ্ধি--আজ 
'এই ফল প্রাপ্তি হইবে, কাল আবার আর এক ফল পাওয়া ধাইবে-- 
এইরূপ চিস্তাতেই অর্থাৎ স্বার্থেতেই নিমগ্ন এবং সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও 
চঞ্চল হইয়া থাকে। এই সব লোকের! স্বর্গন্খার্দি অনিত্য ফল অপেক্ষা 
বড় অর্থাৎ মোক্ষরূপ নিত্য সুথ কখনও লাভ করিতে পরে না । তাই, কন্মযোগ- 
মার্গের রহস্য অজ্জ্ুনকে এই বল! হইয়াছে যে, বৈদিক কর্মের কাম্য উদ্যোগ 
ছাড়ি! নিফাম বুদ্ধিতে কর্ম করিতে শিখ; কর্ম করিবার অধিকার তোমার 
আছে) কর্মের ফল পাওয়। কি ন। পাওয়া--ইহা কখনই তোমার আয়ত্তাধীন 



8৫ গীতারহস্য অথবা কম্যোগশাস্ত্র | 

নহে (২.৪৭)) ফলদাত! পরমেশ্বর, ইহা মনে করিয়া, কর্দের ফল পাওয়া 
ষাকৃ'বা নাই ষাক্ ছুই সমান, এইরূপ সমবুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য বলিয়াই যাহায়। 
কমন করে তাহাদের পাপপুণ্য কর্তাকে স্পর্শ করেনা; অতএব এই সম- 
বুদ্ধিকেই তুমি আশ্রয় কর; এই সমবুদ্ধিকেই অর্থাৎ পাপস্পর্শ ন লাগে এইরূপ 
কর্মের যুক্তি বা কৌশলকেই যোগ বলে; এই যোগ সাধন করিলে, কর্ম 
করিলেও তোমার মোক্ষ লাত হইবে ; মোক্ষের জন্য কর্মসন্ন্যাসই কদ্সিতে 
হইবে এরূপ নহে (২. ৪৭-৫৩)। ভগবান যখন অক্ঞুনকে বলিলেন 
যে, ষে ব্যক্তির বুদ্ধি এইরূপ সম হইয়াছে তাহাকে স্থিত প্রজ্ঞ বল! যায় 
€২. ৫৩), তখন অজ্ঞুন প্রশ্ন করিলেন যে, পস্থিতপ্রজ্বের আচরণ কিরূপ 
হুইবে তাহা! আমাকে বল”। তাই, ধ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ের 
বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাকেই ব্রাঙ্গী স্থিতি বলে এইরূপ 
বল! হইপ্লাছে। সারকথা, অজ্জুনকে যুঙ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতায় যে 
উপদেশ দেওয়! হইয়াছে তাহা এই জগতে জ্ঞানীপুরুষের গ্রাহ্য “কম্মত্যাগ” 
(সাংখ্য) ও “কর্ম্মসাধন” ( যোগ ) এই ছুই নিষ্ঠা হইতেই আরম্ভ কর! হইয়াছে ঃ 
এবং যুদ্ধ কেন করিতে হইবে তাহার উপপত্তি প্রথমে সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে কথিত 
হইয়াছে। কিন্তু এই উপপত্তি অসম্পূর্ণ হয় দেখিয়া, পরে তখনই যোগ কিংব! 
কর্মযোগমাণীন্ুসারে জ্ঞানের কথা বাঁপতে আরন্ত করা! হইয়াছে ; এবং এই কন্ম- 
যোগের শ্বল্লাচরণও কিরূপ শ্রেয়ক্কর ইহ! বলিয়া তাহার পর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ভগবান স্বীয় উপদেশকে এই পর্য্যস্ত লইয়া! চলিলেন যে, কম্মযোগমার্গে কন্মীপেক্ষা 
কর্মের প্রেরক বুদ্ধিকেই যখন শ্রেষ্ঠ.-বলিয়। মানা হয়, তখন স্থিতগ্রজ্ঞের ন্যায় 
তুমি নিজ বুদ্ধিকে সম করিনা কণ্ম্দন কর, তাহা হইলে কোন পাপই তোমাকে 
স্পর্শ করিবে না। এক্ষণে দেখ! ষাক্ বে, পরে আরও কি কি প্রশ্ন বাহির হয়। 
দ্বিতীয় অধ্যায়েই গীতার সমস্ত উপপাদনের মূল থাকায় তৎসন্বন্ধে একটু বিস্তৃত 
আলোচন৷ করিয়াছি । 

তৃতীয় অধ্যায়ের আরন্তে অক্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, “কর্ম্মযোগমার্গেও কর্া- 
পেক্ষা বুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমি এক্ষণে আমার বুদ্ধিকে স্থিত প্রজ্জের ন্যায় 
সম করলেই হইল ) আমাকে যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর 'কম্ম করিতে কেন তবে 
বলিতেছ 1” ইহার কারণ এই ষে, কর্াপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিলেই, *যুদ্ধ কেন 
করিৰে ? বুদ্ধিকে সম রাখিয়। উদাসীন হইয়া! কেন বসিক্পা! থাকিবে না, এই 
প্রপ্নের নির্ণর় হয় না বুদ্ধিকে সম রাখিয়াও কর্মসন্্যাস করিতে পারা যায় না 
এরূপ নহে। তারপর, দম বুদ্ধি পুরুষের সাংখ্যমার্গান্ুমারে কর্ম ত্যাগ করিতে 
বাধ কি? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান এইরূপ দিতেছেন যে, পুর্বে 
তোমাকে সাংখ্য ও ষোগ এই ছুই নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি সত্য; কিন্তু ইহাও 
মনে রেখে! যে, কোন মনুষ্যের পক্ষে কন্ধ একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব। 
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যে পর্যন্ত মনুষ্য দেহধারী হইয়! আছে সে পধ্যস্ত প্রকৃতি স্বভাবতই তাহাকে 
কর্ন করিতে প্রবৃত্ত করিবেই; এবং প্রক্কৃতি যখন এই কম্ম্ন ছাঁড়িতেই পারে না» 
তখন ইন্দ্রিরসংবমের দ্বার! বুদ্ধিকে স্থির ও সম করিয়া কেবল কন্দেন্দিয়ের ঘারাই 
আপন কর্তব্য কর্ম করিতে থাক। অধিক শ্রেয়স্কর। এইজন্য তুমি কর্ম কর? 
কর্ম না করিলে তোমার খাওয়। পর্যযস্ত চলিবে ন। (৩,.৩-৮ )। পরমেশ্বরই কম্মের 
স্ষ্টি করিয়াছেন; মনুষ্য নহে। ব্রহ্ধদেব যখন জগৎ ও প্রজ। স্যগ্টি করিলেন 
সেই সময়েই তিনি “যজ্ঞ রও স্থস্টি করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রজাদিগকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, যজ্ঞের দ্বারা তুমি আপনার সমৃদ্ধি করিয়া লও। এই যজ্ঞ যখন 
কর্ম ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, তখন ষল্ঞ অর্থে কম্মই বলিতে হয়। অতএব, মনুষ্য 
ও কর্ম ছুই-ই এক সঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়। কিন্তু এই 
কর্শ কেবল যজ্ঞেরই জন্য এবং যজ্ঞ কর! মনুষ্যের কর্তব্য, এই কারণে এই 
কর্ধের ফলে মন্থুষ্যের বন্ধন হয় না। এখন ইহা! সত্য যে, যেব্যক্কি পুর্ণ জ্ঞানী 
হইয়াছেন তাহার নিজের কোন কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না; এবং লোকদিগের 
নিকটেও তিনি কোন বাধ। পান না । কিন্তু ইহা দ্বার! সিদ্ধ হয় না যে, কন্ম 
করিবে না; কারণ, কম্মা হইতে কেহ নিষ্কৃতি পার না বলিস ইহাই অনুমান 
করিতে হয় যে, স্বার্থের জন্য না৷ করিলেও সেই কম্ম লোকসংগ্রহার্থ নিফামবুদ্ধিতে 
কর! আবশ্যক (গী. ৩. ১৭-১৯ )। এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জনকাদি 
স্তানীপুরুষ পূর্বে কর্ম করিয়াছিঙ্গেন এবং আমিও করিতেছি । তাছাড়া ইহাও 
মনে রেখে! যে, “লোকসংগ্রহ” কর! অর্থাৎ নিজের আচরণের দ্বারা লোকদিগকে 
ভাল দৃষ্টান্ত দেখাহয়। তাহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া! যাওয়া জ্ঞানী পুরুষদিগের 
অন্যতর মুখ্য কর্তব্য । মনুষ্য তই জ্ঞানবান হউন ন। কেন, প্রক্কাতর ব্যবহার 
হইতে তাহার মুক্তি হয় না; অতএব কম্মত্যাগ কর ত দূরের কথা, কর্তব্য 
বলির স্বধণ্মীচুসারে কর্ণ করিতে থাক এবং আবশ্যক হইলে যদি তাহাতে 
মৃত্যুও হয় তাহাও শ্রেয়স্কর (৩. ৩০-৩৫ )5 তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান এই প্রকার 
উপদেশ করিয়াছেন। ভগবান এইরূপ প্রকৃতিকে সমস্ত কর্মের কর্তৃত্ব দিয়াছেন 
দেখিয়। মন্ষ্যের ইচ্ছ৷ ন' থাকিলেও মনুষ্য পাপ কেন করে, অজ্জন এইরূপ প্ররশ্থ 
করিলেন; তখন ভগবান এইরূপ উত্তর দিয়। অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন যে, কান- 
ক্রোধাদি বিকার বলপুর্ববক মনকে ত্র করে; অতএব ইন্জরিয়সংষন করিয়া প্রত্যেক 
মন্গধ্ের আপন মনকে বশে রাখিতে হইবে। সারকথা, স্থিত প্রজ্ঞের ন্যায়ু বুদ্ধি 
সমতা প্রাপ্ত হইলেও কল্ম কাহাকেও ছাড়ে না) অতএব স্বার্থের জন্য না হউক, 
অন্তত লোকসংগ্রহের জন্যও নিফাম-বুদ্ধিতে কৃম্ম করিতেই হইবে-_এইকপে 
কশ্মষোগের আবশ্যকতা সিদ্ধ করা হইয়াছে ; এবং ভক্কিমার্গের "আমাতে সমস্ত 
কর্ন অর্পণ কর” (৩, ৩০-৩১) এইরূপ পরমেশ্বরার্পণ ০ কন্ম করিবার 
তস্বেরও এই অধ্যাঙ্গে প্রথম উল্লেখ হ্ইয়াছে। 

৫৮ 
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কিন্ত এই বিচার-আলোচন! তৃতীয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ না হওয়ায় চতুর্থ অধ্যায়ও 
তাহারই আলোচনার জন্য আরম্ভ কর! হইক্জাছে। এখন পধ্যস্ত ষাহ। প্রতিপাদন 
কর! হইয়াছে তাহ! কেবল অর্জ,নকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্বই নূতন রচিত 
এইরূপ সন্দেহ যেন কাহারও মনে না হয় ; এইজন্য চতুর্থ অধ্যায়ের আরস্তে এই 
কর্মযোগের অর্থাৎ ভাগবত বা নারাসরণীয় ধর্মের ত্রেতাযুগবাহী পরম্পরা! প্রদত্ত 
হইয়াছে। শ্রীরুষ্ণ যখন অর্জ,নকে বলিলেন যে, আদিতে কিংবা যুগারস্তে আমিই 
এই কম্মযোগমর্গ বিবস্বানকে, বিবন্বান মনকে এবং মঙ্গ ইক্ষকুকে বলিয়াছিলেন, 

কিন্ত মধ্যে ইহা! নষ্ট হইয়া! যাওয়ার এ যোগই (কর্ণঁযোগমার্) আমি এক্ষণে 
তোমাকে পুনর্বার বলিলাম ; তখন অজ্ঞুন প্রশ্ন করিলেন যে, বিবস্বানের আগে 
তুমি কি করিক। আসিবে? সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান বলিলেন যে, 
সাধুদিগের সংরক্ষণ, ছুষ্টদিগের নাশ এবং ধর্দ্ের স্থাপনা করাই আমার অনেক 
অবতারের প্রয়োজন ; এবং এইরূপ লোকসংগ্রহকারক কর্ম আমি করিলেও 

আমার তাহাতে আসক্তি ন1 থাকায় তাহার পাপপুণ্যাদি ফল আমাকে স্পর্শ 
করে না। এই প্রকারে কন্মযোগের সমর্থন করিয়া, এবং এই তত্ব জানিয়াই 
জনকাদিও পুর্বে কন্মাচরণ করিয়াছিলেন এই উদাহরণ দিয়। তুমিও সেইরূপই 
কর্ম কর, ভগবান অজ্জুনকে পুনর্বার এইরূপ উপদেশ করিলেন । তৃতীয় অধ্যায়ে 
'মীমাংসকদিগের এই ষে সিদ্ধান্ত বল! হইপ্সাছে যে, যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম বন্ধন 
হয় না” তাহাই পুনর্বার বলিয়া “যজ্ঞের বিস্তৃত ও ব্যাপক ব্যাখ্যা এইভাবে কর! 
হইয়াছে ষে, কেবল তিল-তওুল দগ্ধ কর! কিংবা পণ্ড বধ কর একপ্রকার যজ্ঞ 
সত্য,কিন্ত এই দ্রব্যমক্ন যজ্ঞ হাল্কা-রকমের এবং সংযমাগ্নিতে কামক্রোধাদি ইন্দরিয়- 
বুত্তিকে দগ্ধ কর কিংবা “ন মম” বলিয়া, ব্রহ্দেতে সমস্ত কন্ম আহুতি দেওয়। উচ্চ 
পৈঠার ষজ্ঞ। তাই সেই উচ্চদব্রের ষক্ছের জন্য ফলাশ। ছাড়িয়। কর্ম কর অজ্জুনকে 
এক্ষণে এইরূপ উপদেশ করিলেন । মীমাংসকদ্দিগের ন্যায়ানুসারে যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত 
কন্ম স্বতন্ত্ররূপে বন্ধন না হইলেও, যজ্ঞের কোন না কোন ফল পাইতেই হইবে। 
তাই, ষজ্ঞও নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলেও তাহার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম এবং স্বয়ং যজ্ঞ 
এই ছুইই বন্ধন হয় না । শেষে বল! হইয়াছে যে, সর্বভৃত আপনাতে বা ভগবানে 
আছে এই জ্ঞান যে বুদ্ধি হইতে হয়, তাহারই নাম সাম্যবুদ্ধি। এবং এই জ্ঞান 
উৎপন্ন হইলেই সমস্ত কন্ম ভন্ম হইয়। তাহাদের কোন বাধা বর্তায় অর্শে ন। 
“সর্বং কর্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে*- জ্ঞানে সমস্ত কর্মের লয় হয় ; কম্ম 
স্বয়ং বন্ধন হয় না, অজ্ঞান হইতেই বন্ধনের উৎপত্তি। এইজন্য অজ্ঞান ত্যাগ 
কর এবং কর্মষোগকে ব্আশ্রয় 'করিয়।. যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, অর্জনকে এইরূপ 
উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । সারকথা, কম্মষোগমার্গের সিদ্ধির জন্যই সাম্যবুদ্ধি- 
রূপ জ্ঞান আবশ্যক, এই অধ্যান্নে জ্ঞানের এই প্রকার প্রস্তাবনা কর। হইয়াছে । 

কর্মষোগের আবশ্যকত। কি অর্থাৎ কম্প কেন করিতে হইবে, তাহার 
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কারণসমূহের বিচার তৃতীয় ও চতুর্থ অধায়ে কর! হইয়াছে সত্য ; কিন্ত দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানের কথা বলিয়া কর্মযোগের বিচার-আলোচনাতেও কর্ম 

অপেক্ষ। বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ বারংবার বল! হইয়াছে, তাই এই ছুই মার্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
মার্গ কোন্টি তাহা বলা এক্ষণে আবশাক। কারণ, ছুই মার্গের যোগ্যতা সমান 
বলিলেও পরিণাম হইবে এই যে, যাহার যে মার্গ ভাল মনে হুইবে সে তাহাই 
স্বীকার করিবে, কেবল কর্ম্রযোগকে স্বীকার করিবার কোন কারণ থাকিবে 
ন|। অর্জনের মনে এই সংশয় উৎপন্ন হওয়ার পঞ্চম অধায়ের আরন্তে অর্জ,ন্ 
ভগবানকে এই প্রশ্ন করিলেন যে, "সাংখ্য ও যোগ এই ছুই নিষ্ঠা সম্বন্ধে 
মিশ্রিতভ।বে আমাকে ন। বলিয়া এই ছুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্শ কোন্টা তাহা 
নিশ্যয় করিয়। আমাকে যর্দি বল, তাহা হইলে সেই অনুসারে চলিবার 
সুবিধা হয়” । ইহার উত্তরে ভগবান স্প্টরূপে' ইহা বলিয়া অর্জনের সন্দেহ 
দূর করিলেন যে, ছুই মার্গই নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ সমান মোক্ষ প্রদ হইলেও, তন্মধ্যে 
কন্মষোগেরই মহত্ব অধিক-পকর্মবোগে। বিশিষ্যতে”_-(৫,. ২)। এই 
সিদ্ধান্তেরই দ্রট়ীকরণার্থ ভগবান আরও বপিলেন যে, সন্যাস বা সাংখ্য- 
নিষ্ঠার দ্বারা ষে মোক্ষলাভ হয় তাহাই কর্মবোগের দ্বারাও লাভ হঙ্কই; শুধু 
তাহাই নহে; কর্মষোগে যে নিষ্কাম বুদ্ধির কথা বল! হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত না 
হইলে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয় না; এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পর, যোগমার্গে কর্ম 
করিলেও ব্রহ্গলাভ না হইয়! যায় 'ন।। ইহার পর, এ বিবার্দে লাভ কি--ষে, 
খা ও যোগ ইহার! ভিন্ন? চলা, বলা, দেখা, শোনা, আদ্বাণ করা ইত্যাদি 

শত শত কর্ম ছাড়িব বলিলেও যদ্দি তাহা ছাড়া না যায়, তবে কর্মত্যাগের 
সঙ্কল্প না করিয়া, তাহা ব্রহ্ধার্পণবুদ্ধিতে করাই বুদ্ধিমানের মার্গ। তাই, 
তত্বজ্ঞানী পুরুষ নিষাম বুদ্ধিতে কর্ন করিতে থাকিয়া! শেষে উহা দ্বারাই শাস্তি 
ও মোক্ষ লাভ করেন। ঈশ্বর তোমাকে কর্ম কর এইরূপও বলেন না, আর 
কর্ম ত্যাগ কর এ কথাও বলেন না। এই সমস্ত প্রকৃতিরই খেলা ; এবং বন্ধন 
মনের ধর্ম; এই কারণে সমবুদ্ধি কিংব! “দর্বভূতাত্মভ্তাত্মা, হইয়া যে ব্যক্তি 
কর্ম করে, সেই কর্ন তাহার বাধ! হয় না। অধিক কি, এই অধ্যায়ের শেষে 
ইহাও বল৷ হুইয়াছে যে, কুকুর, চগ্ডাঁল, ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী--ইহাদের ষস্বন্ধে 
যাহার বুদ্ধি সম হইয়াছে এবং যে সর্বভৃতান্তর্ঁত আত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া! 
আপনার বাবহার করিতে প্রবৃত্ত জা তাহার যেখানে বসিয়া আছে সেই- 
থানেই ব্রহ্গনির্বাণরূপ মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের জন্য তাহাকে আর কোথাও 
যাইতে হয় না, অথবা সাধন করিতেও হয় না, সে মুক্ত হইয়াই আছে । 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়টি আরও আগাইয়৷ চলিয়াছে; এবং এই অধাযে 
কর্্রযোগে সিদ্ধির জন্য আবশ্যক সমবুদ্ধিপ্রাপ্তির উপায় কথিত হুইয়াছে। 
গ্রাথম শ্লোকেই, ভগবান আপনার মত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি 
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কর্্মফলের আশ না রাধিয়! কর্তব্য বলিরা সংসারের গ্রাপ্ত কর্ম করে সে-ই 
প্রকৃত যোগী ও প্রত সন্ন্যাসী ; অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ছাড়িয়া যে চুপ করিয়! 
বসিম্না থাকে সে প্ররুত সন্্যাসী নহে । তাহার পর. ভগবান্ আত্মস্বাতস্ত্রোর 
এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন যে, কর্ম্মযোগমার্গে বুদ্ধিকে স্থির করিবার জন্য 
ইন্দ্রিয়নিগ্রহবপ যে কর্ন করিতে হয়, তাহা সে আপন! হইতেই করিবে ? 
তাহা! ন। করিলে তাহার দোষ অনোর উপর দেওয়! যাইতে পারে না। ইহার 
পরে, এই অধায়ে ইন্ট্রিরনিগ্রহ্ূপ যোগ কিরূপে সাধন করিবে, পাতঞ্জল 
দৃষ্টিতে, মুখারূপে তাহার বর্ণনা আছে। কিন্তু ষম-নিয়ম-আসনপ্রাণায়ামাদি 
সাধনের দ্বার! ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলেও তাহাতেই কার্ধানির্বাহ হয় না; সেই 
কারণে আম্ম্মৈকাজ্জানেরও আবশ্যকতা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইস়্াছে যে, 
পরে সেই বাক্কির বৃত্তি "সর্বভূৃতম্থমাত্মানং সর্বভূভানি চাত্সনি” কিংবা “যে মাং 
পশাতি সর্বত্র সর্ধং চ মনি পশ্াতি” (৬. ২৯, ৩০) এই প্রকার 

সম হওয়া চাই। ইতিমধ্যে অর্জনের এই সংশয় রি হইল যে, এই 
সাম্যবুদ্ধিবূপ যোগ 'এক জন্মে সিদ্ধ না হইলে আবার অন্য জন্মেও আর্ত 
হইতেই অভ্যাস করিতে হইবে--এবং পুনর্ধার সেই দশাই হইবে-_এবং 
এই প্রকার ষদি এই চক্র ক্রমাগতই চপিতেই থাকে, তবে এই মার্গের দ্বার! 
মন্যা কখনই সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে না । এই সংশয় দূর করিবার জন্য 
ভগবান প্রথমে বলিলেন যে, যোগমার্গে কিছুই'ব্যর্থ যায় না, প্রথম জন্মের সংস্কার 
থাক্িয়। যাস এবং তাহার সহায়তায় অন্য জন্মে অধিক অভ্যাস হইয়া থাকে 
এবং ক্রমে ক্রমে শেষ দিদ্ধি লাভ হয়। এইরূপ বলিয়া তগবান এই 
অধ্যারের শেষে অর্জ,নকে পুনরায় এই নিশ্চিত ও স্পষ্ট উপদেশ দিলেন যে, 
কন্মযোগমার্গই শ্রেষ্ঠ ও ক্রমশঃ স্ুসাধ্য হওয়ায়, কেবল (অর্থাৎ ফলাশ! ন! 
ছাড়িয়া! ) কর্প করা, তপশ্চর্যা করা এবং জ্ঞানের দ্বার] কর্ম-সরাস করা -. 
এই সমস্ত মার্গ ত্যাগ করিয়৷ তূমি যোগী হও, অর্থাৎ নিফাম কর্মযোগমার্গের 
আচরণ কর। 

কাহারো কাহারো মত এই যে, এইস্থলে অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে 
কর্্মযোগের বিচার সম্পূর্ণ হইয়াছে ; ইহার পর জ্ঞান ও ভক্তিকে "তন্ত্র নিষ্ঠা 
মানিয়া ভগবান উহ্বার বর্ণন করিয়াছেন--অর্থাৎ এই ছুই নিষ্ঠা পরম্পর 
নিরপেক্ষ বা কর্ত্মযোগেরই তুলামূলায, কিন্তু উন হইতে পৃথক এবং উহার 
পরিবর্তে বিকরস্বূপে আচরণীয় ; সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় 
পর্য্যন্ত ভক্তি 'এবং পরে গেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কথ! বলিয়াছেন ;) এবং এই 
প্রকারে আঠারে! অধ্যায়ের বিভাগ করিলে কর্ম, ভক্তি ওজ্তান ইহাদের 
মধ্যে গ্রতাকের অংশে ছয় ছয় অধ্যায় হইয়া গীতার সমান ভাগ হয়। কিন্ত 
এই মত ঠিক নহে। পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্তের প্লোক হইতে স্পষ্ট দেখা যার 
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ধে, "সাংখানিষ্ঠী অনুসারে যুদ্ধ ছাড়িয়া দিব কিংবা যুদ্ধের ঘোরতর পরিণাম 
চক্ষের সন্মুথে দেখিয়াও যুদ্ধই করিব, এবং যুদ্ধই করিতে হইলে তাহার পাপ 
কি করিদ্না এডাইব*, যখন ক্ুনের এই মুখা সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন 
প্তভানের দ্বারা মোক্ষলাতভ হয় এবং তাহ! কর্ষের দ্বারাও 'প্রার্ হওয়া “যায় ) 
এবং তোমার যদ্দি ইচ্ছা হয়, তবে ভক্তি নামে এক তৃতীয় নিষ্ঠাও আছে” এইরূপ 

ধরাছাড়া” ও নিক্ষল উত্তরে সেই সংশয়ের সমাধান হইতেই পারিত না। তাহ! 
ছাড়া, অক্ুন ধপন একনান্র নিশ্চন্নাআ্মক মার্গের কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন 
সর্বজ্ঞ ও চতুর শ্রী আসল কথ ছাড়িয়। তাহাকে তিন স্বতন্ব ও বিকল্লাত্বক 
মার্গ দেখাইলেন, এ কথাও অসঙ্গত। ইহাই সত্য যে, গীতায় “সন্গযাস” ও 
“কর্্মযোগ” এই ভ্ই নিষ্ঠারই বিচার আছে (গী. ৫.১); তন্মধ্যে “কর্ম 
যোগ” যে 'অধিক শ্রেয়স্কর তাহাও স্পট বলা হইয়াছে (গী. ৫. ২)। ভক্তির 
তৃতীয় স্বতন্থ নিষ্ঠা তো কোথাও বলাই হয় নাই। সুতরাং জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি 
এই তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠার কল্পনা সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের নিজের মনগড়া ; 
এবং গীতায় কেবল মোক্ষোপায়েরই বিচার কর! হইয়াছে তীহাদিগের এইরূপ 
ধারণা থাকায় এই তিন নিঠার কথ! কদাচিৎ ভাগবত হইতেই তীহাদের মনে 
আসিয়াছে (ভাগ, ১১, ২০,৬)। কিন্তু ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্গীতার 
তাৎপর্ধয যে এক নে, দে কণা টীকাকারদিগের মনে হয় নাই। শুধু কর্মের 
স্বার মোক্ষলাভ হয় না, মোক্ষের' জনা জ্ঞান চাই, এই সিদ্ধান্ত ভাগবতকারেরও 
মানা । কিন্তু ইহার অতিরিক্ত, ভাগবতকার এ কথা ৪ বলেন যে, জ্ঞান ও 
নৈষ্ষম্ম্য মোক্ষপ্রদ হইলেও এ দুই-ই ( অর্থাৎ গীতার নিষ্ষাম কর্্মযোগ ) ভক্তি 
ব্যতীত শোভা পায় না-__“নৈষ্বম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং 
নিরঞ্জনম্, (ভাগ. ১২. ১২. ৫২ এবং ১, ২,১২)। এইরূপে স্পষ্ট দেখা যায় 
যে, ভাগবতকার কেবল ভক্তিকেই প্ররূত নিষ্ঠ! অর্থাৎ চরম মোক্ষপ্রদ 
অবস্থা মনে করেন। ভগবদ্ভক্তেরা ঈশ্বরার্পণ-বুন্ধিতে কর্ম করিবেনষ্ না, 
ভাগবত এরূপও বলেন না এবং করিতেই হইবে, এ কথাও বলেন না । নিফ্কাম 
কর্ম কর বা না কর, & সমস্ত ভন্ভিযোগেরই বিভিন্ন প্রকার মাত্র (ভাগ. ৩, 
২৯, ৭-১৯ ), ভক্ষি না থাকিলে সমস্ত কন্দষোগ পুনর্বার সংসারে অর্থাৎ জন্ম- 
মরণের ফেরে আনিয়া ফেলে (ভাগ. ১. ৫, ৩৪, ৩৫ ), ভাগবত কেবল এই 

কথাই বলেন। সারকথা, ভাগবতকারের সমস্ত কটাক্ষ ভক্তির উপরেই 
থাকায়, তিনি নিষ্কাম কর্্মযোগকেও ভক্তিষোগেই ঠেলিয়া দিয়া এইরপ 
প্রতিপাদন করিয়াছেন বে, ভক্তিই ,প্রকৃত নিষ্ঠা কিন্তু ভক্তিই গীতার 
কিছু মুখা প্রতিপার্দা বিষয় নহে। তাই, ভাগবতের উপরি-উক্ত সিঙ্গাস্ত 
বা পরিভাষা গীতার মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া আতার গাছে আমের কলম 
লাগাইবার মত অনুচিত। পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষপ্রার্তি আর 
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কিছুতেই হয় না, এবং এই জ্ঞান সম্পাদনে ভক্তি এক, সহজ মার্গ--এ কথা 
গীতার সম্পূর্ণ মান্য । কিন্ত এই মার্নের সম্বন্ধে আগ্রহ ন৷ রাখিয়া, মোক্ষ- 
প্রাপ্তির জন্য যে জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক তাহার প্রাপ্তি যাহার যে মার্গ সহজ 

হইবে সেই মার্গের দ্বারা সে করিয়া লইবে, গীতা একথাও বলিয়াছেন । 
শেষে অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির পর মনুষ্য কর্ম করিবে কি করিবে না-_ইহাই তো! 
গীতার মুখা বিষয়। তাই, সংসারে কর্ণ করা ও কর্ম ত্যাগ করা-_জীবনুক্ত 
পুরুষদিগের জীবনে এই ষে ছুই মার্গ দেখিতে পাওয়া! যায়, এ দুই মার্গ হইতেই 
গীতার আরম্ভ হইয়াছে । তন্মধো, ভ'গবতকারের মত গীতা প্রথম মার্গের 
“ভক্তিযোগ” এই নুতন নাম না দিয়া, নারায়ণীয় ধর্মে প্রচলিত প্রাচীন নামই 
অর্থাৎ ঈশ্ববার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করাকে “কর্ম্মযোগ+ বা “কর্ম্মনিষ্ঠা, এবং জ্ঞানোতর 
কন্মত্যাগকে 'সাংখা" বা! "জ্ঞাননিষ্ঠা+, এই নামই গীতাতে স্থির রাখা হইয়াছে । 
গীতার এই পরিভাষা স্বীকার করিয়া বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, জ্ঞান 
ও কর্মের সান ভক্তি নামক কোন তৃতীয় স্বতন্ত্র নিষ্ঠা কখনই হইতে পারে 
না। কারণ, “কর্ম করা” ও "না কর। অর্ধাৎ ছাড়া” (যোগ ও সাংখা ) এই অস্তি- 
নাস্তিবূপ ছুই পক্ষের অতিরিক্ত কর্মসন্বন্ধে তৃতীয় পক্ষই এক্ষণে অবশিষ্ট থাকে 
না। তাই, ভক্জিমান্ পুরুষের নিষ্ঠাটি কি, তাহা গীতা অনুসারে স্থির করিতে 
হইলে, উক্ত ব্যক্তি ভক্তিভাবে লাগিপ়্াছে, কেবল ইহা৷ ধরিয়াই তাহার নির্ণর 
নাঁ করিয়া, সেই বাক্তি কর্ম করে কি করে নী তাহারই বিচার করা আবশ্যক । 
ভক্তি পরমেশ্বরপ্রাপ্তির এক সুগম সাধন; এবং সাধন অর্থে দি ভক্তিকেই 
“যোগ + বলা যায় (গী. ১৪, ২৬) তথাপি তাহা চরম “নিষ্ঠা” হইতে পারে 
না। ভক্তি ত্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর কেহ কর্ম করিলে 
ত'হাঁকে কর্মনিষ্ এবং ন। করিলে তাগকে সাংখানিষ্ঠ বলিতে হয়। তন্মধ্যে 
কর্ম করিবার নিষ্ঠা অধিক শ্রেয়ঙ্কর, ভগবান আপনার এই অভিপ্রায় পঞ্চম 
অধাখয়ে স্পষ্টব্ূপে বলিয়াছেন। কিন্তু কর্ম পরমেশ্বরের জ্ঞান হইবার পক্ষে 
প্রতিবন্ধক হয়, এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয়ই না, তাঁই কর্ম ত্যাগ 
করিতেই হইবে)-_-সঙ্গাসমার্গীর কর্মসন্বন্ধে এই একটা বড় আপত্তি আছে। 
এই আপত্তি যে সত্য নহে এবং সন্গ্যাস মার্গের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহাই 
কম্্মযোগের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় (গী. ৫. ৫), তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে 
সাধারণভাবে বলা হইয়াছে । ' কিন্ত এখানে এই সাধারণ সিদ্ধান্তের কোনও 
খোলস। ব্যাখ্যা কর! হয় নাই। .তাই কর্ম করিতে করিতেই শেষে পরমেশ্বরের, 
জ্ঞান লাভ হইয়৷ কিরূপে 'মোক্ষলাভ হয় এক্ষণে ভগবান সেই অবশিষ্ট ও মহত্বপূর্ণ 
বিষয়ের সবিস্তার নিরূপণ করিতেছেন। এই কারণেই সপ্তম অধ্যায়ের আরস্ভে 
ভক্তি নামক এক স্বতন্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠা তোমাকে বলিতেছি এরূপ না বলিয়া 
ভগবান্ অজ্জনকে বলিতেছেন যে 
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মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্ন মদাশ্রক্সঃ | 
অসংশরং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছ্ গু॥ 

' “হে পার্থ, আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিয়া এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগ 
অর্থাৎ ক্্মষোগ সাধন করিবার সমক্প 'ষথা” অর্থাৎ যে প্রকারে আমার সম্বন্ধে 
নিঃসংশয় পুর্ণ জ্ঞান হইবে তাহা (সেই প্রণালী তোমাকে বলিতেছি ) তুমি শোন” 
(পী. ৭, ১) এবং ইহাকেই পরের শ্লোকে 'জ্ঞানবিজ্ঞান” বল! হইয়াছে ( গী. 
৭, ২)। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপরি প্রদত্ত “মধ্যাসক্তমনাঃ ইত্যাদি শ্লোকে 
“যোগং যুগ্জনঃ অর্থাৎ “কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে” এই পদের খুবই গুরুত্ব 
আছে। কিন্তু উহার প্রতি কোন টীকাকারই ভাল করিয়া মনোযোগ দেন নাই। 
“যোগং অর্থাৎ সেই কন্দযোগ, যাহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ; এবং এই 
কর্মযোগ সাধন করিতে থাকিলে যে প্রকার বিধি খা রীতিতে ভগবানসম্বস্ধীস্ পূর্ণ 
জ্ঞান হইতে পারে, সেই রীতি বা বিধির কথ! এক্ষণে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় হইতে 
আবুম্ত করিতেছি, ইহাই এই শ্রোকের অর্থ । অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরবর্তী 
অধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ কিঃ তাহা দেখাইবার জন্য এই শ্লোক সগুম অধ্যায়ের 
আরন্তে ইচ্ছাপূর্বকই দেওর! হইয়াছে । তাই এই শ্লোকের অর্থের প্রতি উপেক্ষা 
করির! প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরে ভক্তিনিষ্। স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে”, এ কথা! 
বল। নিতান্তই অসঙ্গত | অধিক কি, এইরূপ বলিলেও চলে যে, এইরূপ বিপরীত 
অর্থ যাহাতে কেহ না করে এইজন্যই এই শ্নোকে “যোগং যুগ্ন” পদ ইচ্ছ! 
করিয়াই দেওয়া হইয়াছে । গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে কম্মের আবশ্যকতা 
দেখাইয়া সাংখ্যমার্গ অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ বল! হইম্নাছে; এবং তাহার 
পরে ষষ্ঠ অধ্যারে কর্ম্মযোগে ইন্দ্রিক়নিগ্রহ করিবার জন্য যাহ আবশ্যক সেই 
পাতঞ্জল যোগের সাধন বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাতেই কম্মরযোগের বর্ণন৷ সম্পূর্ণ 
হয় না। ইন্দ্রিরনিগ্রহ অর্থে বক্ধেন্দ্রিয়দিগের একপ্রকার কস্রত করানো । এই 
অভ্যাসের দ্বার! ইন্ড্রিরদ্িগকে আপনার অধীনে রাখা যায় সত্য; কিন্তু মনুয্যের 
বাসনাই যদি মন্দ হয় তবে ইন্দ্রিয়গণ অধীনে থাকিলেও কোনও লাভ হয় না। 
কারণ দেখ! যায় যে, বাসন! ছষ্ট হইলে কোন কোন লোক জারণ-মারণরূপ 
ছন্দে এই ইন্দ্িক্ননিগ্রহরূপ সিদ্ধিরই ভপযোগ করিয়া থাকে । তাই ষষ্ঠ অধ্যারেই 
উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাও “সর্ধ্বভূতস্থমাত্বানং সর্ব- 
ভূতানি চাত্মনি* এইভাবে পরিশুদ্ধ হওয়। চাই ( গী. ৬, ২৯) এবং বাসনার 
এই শুদ্ধি ব্রহ্মাটত্মক্যপ্ীপ পরমেশ্বরের শুন্ধন্বরূপ উপলব্ধি ব্যতীত হুইতে পারে ন!। 
তাৎপধ্য এই যে, কন্মযোগে যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আবশ্যক তাহ সম্পাদন কর্িলেও 
“রস” র্থাৎ বিষয়ের অভিরুচি মন হইর্তে বিলুপ্ত হয় না। এই রস কিংবা বিষক্প- 
বাসনার উচ্ছেদ করিতে হইলে পরমেশ্বরসন্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হওয়া চাই। এই 
কথ৷ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে (গী, ২, ৫৯) তাই, কর্দমধোগ 
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সাধন করিতে করিতেই পরমেশ্বরের এই জ্ঞান যে রীতি অথবা বিধির দ্বারা 
হইতে পারে এক্ষণে ভগবান সপ্তম অধ্যায় হইতে সেই বিধি বিবৃত করিতেছেন। 
“কম্মযোগ সাধন করিতে করিতে? এই পদ হইতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, কন্মষোগ 
যখন চলিতে থাকে তখনই এই জ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে; ইহার জন্য কর্ণ 
ছাড়ি! দিতে হয় না) এবং সেইজন্য ভক্তি ও জ্ঞানকে কর্দমযোগের পরিবর্তে 
বিকল্প হিসাবে মানিয়। এই ছুই স্বতন্থ মার্গ সপ্তম অধ্যায় হইতে পরে বল! হইয়াছে, 
এ কথাও নিশ্মল হইয়া পড়ে। গাতার কর্মযোগ ভাগবতধন্্ম হইতেই গৃহীত 
হওয়ায়, কশ্মযোগে জ্ঞানলাভবিধির যে বর্ণনা আছে তাহা ভাগবত ধন্দ কিংবা 
নারাক্সণীক্স ধর্মে কথিত বিধিরই বর্ণনা ; এবং এই অভি প্রায়েই শাস্তিপর্ধের শেষে 
বৈশল্পায়ন জনমেজয্নকে বলিয়াছেন যে, পপ্রবৃত্তিমূলক নারায়ণীয় ধর্ম এবং 
তাহার বাধ ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হইয়াছে* ( প্রথম প্রকরণের আরন্ভে প্রদতত 
শ্লোক দেখ)। বৈশম্পায়নের উক্তি অন্রলারে সন্যাসমার্গের বিধিও হইহারই 
অন্তভূতি। কারণ, “কর্ম কর! ও কর্ম ত্যাগ করা+-_এই ভেদই এই ছই মার্গের 
মধ্যে থাকিলে ও উভয়েরুই একই জ্ঞানবিজ্ঞান আবশ্যক ; সেইজন্য ছুই মার্গেরই 
জ্ঞানপ্রাপ্তির বিধি একই হইয়া থকে । কিন্তু “কম্মযোগ সাধন করিতে করিতে”” 
এইরূপ প্রত্যক্ষপদ্দ যখন উপরি-উক্ত শোকে প্রদত্ত হইয্নাছে, তখন ইহাই স্পঞ্জ 
সিদ্ধ হইতেছে যে, গীতার সপ্তম ও তাহার পরবর্তী অধ্যায়সমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের 
নিরূপণ মুখ্যতঃ কন্মযোগেরই পরিপুর্তির জন্য কর! হইয়াছে, উহার ব্যাপকতার 
কারণে উহাতে সন্গযাসমার্গেরও [বধিসমূহের সমাবেশ হয়, কন্মযোগ ছাড়ি! 
কেবল সাংখ্যনিষ্ঠার সমর্থনের জন্য এই জ্ঞানবিচ্ঞান বল। হয় নাই । হহাও 
বিবেচনার যোগ্য বে, সাংখ্যমার্গী জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও কম্ম বা 
ভক্তির কোনই গুরুত্ব দেন না) এবং গীতাতে তো৷ ভক্তিকে সুগম ও প্রধান 
বল। হইয়াছে--ইহাই বা1 কেন; বরঞ্চ অধ্যাত্মজ্ঞান ও ভক্তির বর্ন করিবার 
সমন্ন শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে স্থানে স্থানে এই উপদেশ দিয়ছেন, যে, “তুমি কম্ম অর্থাৎ 
যুদ্ধ কর” (গী. ৮, ৭7 ১১, ৩৩) ১৬,২৪3 ১৮. ৬)। কাজেই সিদ্ধান্ত 
করিতেই হয় যে, গীতার সপ্তম ও পরবন্তা অধ্যায়সমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে নিরূপণ 
হইয়াছে, উহা পরবর্তী ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্মমযোগেরই পরিপুর্তি ও সমর্থনের 
জন্যই বল। হইপ়াছে ; এখানে কেবল সাংখ্যনিষ্ঠা ব! ভক্তির স্বতন্থ সমর্থন বিবক্ষিত 
নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে পর, কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান গীতার তিন পরম্পর- 
ক্বতগ্্র বিভাগ হইতে পারে ন1। শুধু ইহাই নহে; কিন্তু এখন বুঝা ধাহুবে যে, এই 
মতও (যাহা কোন কোন লোক প্রচার করেন) শুধু কাল্পনিক ও সুতরাং মিথ্যা । 
তাহারা বলেন বে, “তবমস” এই মহাবাক্যে তিনটাই পদ আছে এবং গীতার 
অধ্যারও আঠারো; তাই, “তিন-ছয় আঠারো” এই হিসাবে গীতার ছয় ছয় 
অধ্যায়ের তিন সমান বিভাগ করিয়া প্রথম ছয় অধ্যায়ে ত্বম্* পদের, দ্বিতীয় ছয় 
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'অধ্যারে তত পদের এবং তৃতীর ছয় অধ্যায়ে “অসি' পদ্দের বিচার করা৷ হই- 
রাছে। এই মতকে কাল্পনিক ব! মিথ্য। বণিবার কারণ এই যে,-গীতাদ্ন ৫কবল 
বহ্মজ্ঞানই প্রতিপাদ্য হইয়াছে এবং 'তবমসি” এই মহাবাক্যের বিবৃতির বাহিরে 

গীতার আর বেশী কিছু নাই, এই একদেশদর্শী পক্ষই এক্ষণে আর দীড়াইতে 
পারে না। 
তগব্দ্গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার কেন আসিল তাহার এইরূপ একবার 

মীমাংসা হইলে পর, সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত একাদশ অধ্যায়ের 
সঙ্গতি সহজে অবগত হুইতে পারা! যায়। পূর্বের ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, 
বে পরমেশ্বরের জ্ঞান হইতে বুদ্ধি বাসনাবজ্জিত ও সম হয়, সেই পরমেশ্বর-শ্বরূপের 
বিচার একবার ক্ষরাক্ষর-দৃষ্টিতে এবং একবার ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৃষ্টিতে করা আবশ্যক, 
এবং তাহা! হইতে শেষে এই চরম সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে যে, বে তত্ব পিণ্ডে 
তাহাই ব্রঙ্গাণ্ডে। এই বিষয়ই গীতাতে উক্ত হইয়াছে । কিস্তু পরমেশ্বর- 
-স্বরূপের এইরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাস যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ 
কখনও ব্যক্ত ( ইন্দ্রির়গোচর ) হয়, আর কখন ঝ1 অব্যক্ত হইয়া থাকে । এবং 
তাহার পর, এই হুই ম্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্টি, এবং এই শ্রেষ্ঠ খ্ববূপ 
হইতে কনিষ্ঠ স্বরূপ কিরূপে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি অনেক প্রপ্নেরও বিচার এই 
নিরূপণে করা আবশ্যক হন্ন। সেইকপ আবার, পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইতে 

বুদ্ধিকে স্থির, সম ও আত্মনিষ্ঠ কক্পিবার জন্য পরমেশ্বরের যে উপাসনা করিতে হয় 
তাহার মধ্যে ব্যক্তের উপাসনা ভাল কি অব্যক্তের উপাসনা ভাল, তাহারও নি্ণন 
কর অতি আবশ্যক হয় । এবং সেই সঙ্গে, পরমেশ্বর যখন একমাত্র, তখন ব্যক্ত 
জগতের মধ্যে নানাত্ব কেন দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও উপপত্তি বোঝানে! 
আবশ্যক । এই সমস্ত বিষয় সুব্যবস্থিতভাবে বুঝাইবার জন্য এগারে। অধ্যায়ের 
যে প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার 
মোটেই করা হয় নাই এ কথা আমি বলি না। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, 
কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, এই তিন বিষয় কিংবা! নিষ্ঠ। শ্বতস্ত্র অর্থাৎ তুল্যবল বুঝিয়া 
গীতার আঠারো অধ্য'য়ের ভাইদের ভাগবণ্টনের মতো এই তিনের মধ্যে ষে 
সমান ভাগবণ্টন কর! হুইয়৷ থাকে তাহা উচিত নহে ; কিন্তু জ্ঞানমূলক ও ভক্তি- 
প্রধান কম্মযোগরূপ একই নিষ্ঠ। গীতার প্রতিপাদ্য; এবং সাংখ্যনিষ্ঠা, জঞানবিজ্ঞান 
ঝা! ভক্তি, ইহাদের যে নিরূপণ ভগবদূগীতায় আছে তাহা! কেবল কর্ম যোগনিষ্ঠার 
পুত্তি ও সমর্থনার্থ আন্ুষঙ্গিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, স্বতন্ত্র বিষস্ প্রতিপাদন করি- 
বার জন্য নহে। এক্ষণে এই সিদ্ধান্তাসারে কন্দ্বষোগেস পরিপুত্তি ও সমর্থনের 
জন্য কথিত জ্ঞ/নবিজ্ঞানের বিভাগ গীতার অধ্যায়সমূহের ক্রমানুসারে কিরূপ 
করা হইয়াছে তাহা দেখ! যাক্। 

, পরম অধ্যারে ক্ষরাক্ষর. জগতের অর্থাৎ অঙ্াণ্ডের বিচার. আরম্ভ করিয়া 
গন 
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তগবান প্রথমে অব্যক্ত ও অক্ষর পরব্রঙ্গের ভ্তানের বিষয়ে বলিয়াছেন বে, যে এই 
সমস্ত ভষ্টিকে-_পুরুষ ও প্রকতিকে--আমারই পর ও অপর প্বর্ূপ জানে, এবং 
যে এই মায়ার বাহিরে অব্যক্ত রূপ উপলদ্ধি করিয়া আমাকে ভজন! করে, তাহার 
বুদ্ধি সম হওয়ায় তাহাকে আমি সদ্গতি দিই) এবং পুনরায় তিনি আপন 
গ্বরূপের এইরূপ বর্ণনা! করিয়াছেন যে, সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূত, সমস্ত যন্ত, সমস্ত 
কর্ম, এবং সয়ন্ত অধ্যাত্ম আমিই, আম! ছাড়া এই জগতে আর কিছুই নাই। 
তাহার পর, অইম অধায়ের আরম্ভে, অধ্যাত্ম, অধিষজ্ঞ, অধিদৈব ও অধিভূত কি, 
তাহার অর্থ আমাকে বল, অজ্ঞুন এইরূপ প্রশ্ন করায়, এই সকল শবের অর্থ 
বলিয়া! ভগবান বলিয়াছেন যে, এইরূপ আমার স্বরূপ যে ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়াছে 
তাহাকে আমি কথনও বিস্থৃত হই ন|। এইরূপ বর্ণনার পর, সমস্ত জগতে অবিনাশী 
বা! অক্ষর তব কি; সমস্ত জগতের সংহার কখন্ ও কিরূপে হয় ; এবং পরমেশ্বর- 
শ্বরূপের জ্ঞান যাহার হইয়াছে সেই ব্যক্তি কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়; এবং জ্ঞান 
ব্যতীত শুধু কাম্য কর্ম যে ব্যক্তি করে তাহার কোন্ গতি হয়, এই সকল বিষয়ের 
সংক্ষেপে বিচার আছে। নবম অধ্ায়েও ও বিষয়ই চলিয়াছে। এই অধ্যায়ে 
ভগবান উপদেশ দিয়াছেন যে, চারিদিকে পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত অব্যক্ত পরমেশ্বরের ব্যক্ত 
স্বরূপকে ভক্তির দ্বারা উপলব্ধি করিয়৷ অনন্যভাবে তাহার শরণাপন্ন হওয়াই 
ব্রহ্ম প্রাপ্তির প্রত্যক্ষগম্য ও সুলভ মার্গ ব৷ রাজনার্গ, এবং ইহাকেই রাজবিদ্য ব! 
রাঁজগুহা বলে । তথাপি এই তিন অধ্যায়ে মধ্যে মধ্যে, জ্ঞানবান ব। ভক্তিমান 
ব্যক্তিকে কর্ম করিতেই হইবে, কন্মমার্গের এই প্রধান তত্ব ভগবান বলিতে 
বিস্বৃত হন নাই। উদাহরণ যথা £--“তস্মাৎ সর্কেষু কালেষু মামনুন্মর যুদ্ধ্য চ* 
এই জন্য সর্বদ। নিজের মনে আমাকে ম্মরণ রেখো! এবং যুদ্ধ কর, এইরূপ অষ্টম 
অধ্যয়ে বলিয়াছেন (৮. ৭) আবার “সমস্ত কম্্ আমাকে অর্পণ করিলে কর্ধের 
গুঁভাগুভ ফল হইতে তুমি মুক্ত হইবে” এইরূপ নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন ( ৯. ২৭, 
২৮)। সমন্ত জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন এবং উহা! আমারই রূপ, উপরে এই- 
রূপ বাহা বলা হইয়াছে তাহাই দশম অধ্যায়ে এইরূপ অনেক উদাহরণ দিয়! 
অঞ্দুনকে ভালরূপেই বুঝাইয়! দেওয়া হইয়াছে যে, “জগতের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ বন্ত 
আমারই বিভৃতি”। অজ্ঞুনের প্রার্থনা অনুসারে একাদশ অধ্যায়ে ভগবান তাহাকে 

নিজের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়৷ (আমিই ) পরমেশ্বরই চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া 
আছেন এই কথার সত্যতা অঞ্জনের দ্ক্ষের সন্দুথে বিন্যাসপূর্রবক তাহার সত্যতা 
উপলব্ধি করাইয়া দিলেন। কিন্তু এষ্টু প্রকার বিশ্বরূপ দেখাই এবং “সমস্ত কর্ম 
আমিই করাইতেছি' অজ্ঞুনের মন্প্ট এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া, ভগবান তখনই 
ববিলেন যে, “প্রক্কত কর্তা তেআমিই, 'তুমি উপলক্ষ্য মাত্র, অতএব নিঃশক্ক 
হইয়। যুদ্ধ কর” (গী. ১১.৮৩)। জগতে একই পরমেশ্বর আছেন, ইহ! 
এই প্রকারে সিদ্ধ হইলেও “ক্ঁনেক স্থানে পরমেশ্বরের অব্যক্ত শ্বরূপকফেই মুখ্য 
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মানিগ্না বর্ন করা হইয়াছে যে, “আমি অব্যক্ত, মূর্খ লোকের! আমাকে বাক 
মনে করে” (৭. ২৪) স্যদক্ষরং বেদবিদে। বদস্তি” (৮. ১১) বেদবেতারা 

ধাহাকে অক্ষর বলে; “অব্ক্তকেই অক্ষর বলে” (৮. ২১)১ “আমার প্ররূত 

স্বরূপ না জানিয়া আমি মনুষ্যদেহধারী এইরূপ মুড় লোকেরা মনে করে” ( ৯. 
১১) “বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ববিদ্য। শ্রেষ্ঠ” (১০. ৩২); এবং অজ্জুনের কথন 
অনুসারে “তবমক্ষরং সদসত্তৎপরং যত” (১১,৩৭)। এইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের 
আরম্তে অজ্ঞুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে ব্যক্তের 
অথবা অব্যক্তের উপাসন| করিতে হইবে” ? তখন ভগবান নবম অধ্যায়ে বর্ণিত 
ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা স্থগম, এইরূপ আপন মত বলিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত- 
প্রজ্ছের যেরূপ বর্ণনা আছে সেইরূপই পরম ভগবদ্ভক্তের অবস্থার বর্ণন! করিয়! 
এই অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন । ” 

কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, গীতার এই তিন স্বতন্ত্র বিভাগ না কর! হইলেও, সপ্ত 
অধ্যায় হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের ষে বিষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভক্তি ও জ্ঞান 
এই ছুই পৃথক্ বিভাগ সহজেই হয়, এইক্প কাহারও কাহারও মত। দ্বিতীয় 
ষড়ধ্যায়ী ভক্তিমূলক, এইরূপ তাহার! বলিয়া থাকেন। কিন্ত এই মতও যে সত্য 
নহে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। কারণ, সঞ্চম 
অধ্যায় ক্ষরাক্ষর জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ কর! হইয়াছে, ভক্তি হইতে 
নহে। এবং যদ্দি বল! যায় যে,*দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তির বর্ণন। সম্পূর্ণ হইয়াছে, 
তবে আমি দেখি যে, পরবর্তী অধ্যার়গুলির স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ ভক্তির বিষয়ে 
উপদেশ করিয়াছেন যে, যে বুদ্ধির স্বারা আমার ম্বর্ূপ অবগত হয় নাই 
সে শ্রন্ধাপূর্ব্বক “অন্যের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া! আমার ধ্যান করিবে” 
(গী. ১৩. ২৫), “যে আমাকে অব্যভিচারিণী ভক্তি করে সে-ই ব্রহ্গ-ভূত হয়” 
(১৪. ২৬), “যে আমাকেই পুরুষোত্তমরূপে জানে সে আমাকেই ভক্তি করে” 
€(গী. ১৫. ১৯) এবং শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুনরায় ভক্তিরই এই প্রকার 
উপদেশ করিয়াছেন যে, পসর্ববধন্ম ছাড়িয়া তুমি আমাক ভজন কর” ( গী. ১৮ 
৬৬)। তাই, দ্বিতীয় ষড়ধ্যার়ীতেই ভক্তির উপদেশ আছে এরূপ বলিতে পারা! 
বায় না। সেইরূপ আবার, জ্ঞান হইতে ভক্কি স্বতন্ত্র, ভগবানের বদি এইরপ 
অভিপ্রায় হইত, তাহ৷ হইলে চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রস্তাবনা করিয়া (৪. ৩৪- 
৩৭), সপ্তম অধ্যায়ের অর্থাৎ উপরি-উক্ত আপত্তিকারীদিগের মতে ভক্কিমূলক 
বড়ধানীর আরম্তে ভগবান বলিতেন ন! যে, সেই “জ্ঞান-বি জ্ঞানই তোমাকে এখন 
বলিতেছি (৭.২)। ইহার পরে নবম অধ্যায়ে বাজবিদ্যা ও রাজগুস্ত অর্থাৎ 
প্রতাক্ষাবগম্য ভক্তিমার্গের কথ! বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু অধ্যায়ের আরস্তেই 
শবজ্ঞানের সহিত জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি* (৯, ১) এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন। 
ইহা! হইতে স্প্ দেখ! যাইতেছে যে, গীতাতে জ্ঞানের মধ্যেই ভক্তির সঙানেশ 
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করা হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে তগবান্ স্বকীয় বিভূক্ির বর্ণনা! করিয়াছেন ? 
কিন্তু একাদশ অধ্যায়ের আরস্তে অজ্ঞুন উহাকেই “অধ্যাত্ম« বলিরাছেন 
(১১১) এবং পরমেশ্বরের ব্যক্ত ম্বরূপের বর্ণনা করিতে করিতে মধ্যে 
মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষ। অব্যক্রত্বরূপের শ্রেষ্ঠতাও. আসিয়াছে, ইহাও উপরে 
বল! হইয়াছে । এই সকল বিষয় হইতেই দ্বাদশ অধ্যায়ের আরন্ভে অজ্জুন এই 
গ্রশ্ন করিলেন যে, উপাসন! ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত পরমেশ্বরের করিতে হুইবে ? 
তখন অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি সুগম এইরূপ উত্তর দিয়! 
ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ছের জ্ঞানের কথা বলিতে আরস্ত 
করিয়া সপ্তম অধ্যায়ের আরন্তের ন্যায়, চতুর্দশতম অধ্যায়ের আরম্ভেও বলিলেন 
যে, “পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্” (১৪. ১)-_পুনর্বার তোমাকে 
সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ করিধা বলিতেছি। এই জ্ঞানের 'কথ৷ বলিবার সময়, 
ভক্তির সুত্র বা সম্বন্ধও বজায় রাখিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, 
জ্ঞান ও ভক্তির কথা পৃথকৃভাবে অর্থাৎ আলাদ। আলাদা! করিয়া বলা ভগবানের 
উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু সপ্তম অধ্যায় হইতে আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যেই ছুই- 
টাকে একত্র গাথ! হইয়াছে । ভক্তি ভিন্ন এবং জ্ঞান ভিন্ন, ইহা! বল! সেই সেই 
সম্প্রদায়ের অভিমানমত্ততার ভ্রান্ত উক্তি; গীতার অভিপ্রারন সেরপ নহে। 
অব্যক্ত-উপাসনাতে (জ্ঞানমার্গে) অধ্যাআবিচারের দ্বারা পরমেশ্বর-স্বরূপের যে 
জ্ঞান অর্জন করিতে হয়, তাহাই ভক্তিমার্গে আবশ্যক হয়; কিন্তু ব্যক্ত- 
উপাসনাতে ( ভক্তিমার্গে) আর্তে এ জ্ঞান অন্যের নিকট হইতে শ্রদ্ধার সহি 
গ্রহণ করা যাইতে পারে (১৩, ২৫), তাই ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষাবগম্য এবং 
সাধারণতঃ সকল লোকেরই পক্ষে অনায়াসসাধ্য (৯.২), এবং জ্ঞানমার্গ ( ব1 
অব্যক্োপাসন! ) কষ্টকর (১২ ৫ )-__ইহা ছাঁড়া এই ছুই সাধনের মধ্যে গীতা 
আর কোন ভেদ করেন নাই । পরমেশ্বর-স্বরপের জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধিকে 
সম করা-_কর্ধযোগের এই যে সাধ্য বিষয়, তাহা এই ছুই সাধনের দ্বারা সমানই 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই ব্যক্তোপাসনাই কর আর অব্যক্তোপাসনাই কর, 
ছুই-ই ভগবানের সমান গ্রাহ্া। তথাপি জ্ঞানী ব্যক্তিরও উপাসনার নুন্রাধিক 
আবশ্যকত। থাকায়, চতুর্ষ্িধ ভক্তের মধ্যে ভক্তিমান'জ্ঞানী শ্রেঠ এইরূপ বলিয়া 
(গী. ৭, ১৭), ভগবান জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ অপসারিত করিয়। দিয়াছেন । 
বাই হৌক, জ্ঞানবিজ্ঞানের বর্ণনা খন চলিতে থাকে তখন প্রসঙ্গ ক্রমে এক-আধ 
অধ্যায়ে ব্যক্তোপাসনার আর অপর কোন অধ্যায়ে অব্যক্ত-উপাসনার বিশেষ 
বর্ণন৷ অপরিহার্য । কিন্ত তাই বলিয়া! এরূপ সন্দেহ যেন ন! হয় যে, এই হইটা 
পৃথক পৃথক, এই কারণে পরমেশ্বরের ব্যক্ত ম্বরূপের বর্ণনা যখন চলিতেছিল 
সেই সময়ে ব্যক্তস্বর্বপ অপেক্ষ! অব্যক্তের শ্রেষ্ঠতা, এবং অব্যক্তের বর্ণন! . বখন 
ঈলিতেছিল' সেই সময়ে ভক্তির আবশ্যকতা ৰলিতে ভগবান ' ভূলেন - নাই। 
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এখন বিশ্বূপের ও বিভূতির বর্ণনাতেই তিন চার অধ্যায় লাগিয়া যাওয়ার এই 
তিন চার অধ্যায়কে ( ষড়ধ্যায়ীকে নহে ) মোটামুটিভাবে “ভক্তিমার্গ' নাম 
দেওয়! বদি কাহারও ভাল লাগে, তবে সেরপ করিতে কোন বাধা নাই। 
কিস্তু ধাহাই বল না কেন, ইহা নিশ্চিত স্বীকার করিতেই হইবে যে, গীতার 
ভক্তি ও জ্ঞানকে না পৃথক কর হইয়াছে, না এই ছুই মার্গকে স্বতন্ত্র বলা 
হইয়াছে । সংক্ষেপে উক্ত নিরূপণের এই ভাবার্থই মনে রাখিতে হইবে যে, 
কর্শষোগে যাহ! প্রধান সেই সাম্যবুদ্ধি লাভ করিতে হইলে, পরমেশ্বরের সর্বব্যাপী 
শ্বরূপের জ্ঞান হওয়া! চাই; তারপর এই জ্ঞান ব্যক্তের উপাসন! দ্বারাই হউক বা 
অব্যকের উপাসনা দ্বারাই হউক, সুগমত৷ ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোন ভেদ 
নাই; এবং গীতাতে সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পধ্যস্ত, সমস্ত বিষয়েরই 
“জ্ঞান-বিজ্ঞান” বা 'অধ্যাত্ম* এই একই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। 

যাক; পরমেশ্বরই সমন্ত বঙ্গাণ্ডে বা ক্ষরাক্ষর জগতে ব্যাপ্ত হুইয়া আছেন, 
ভগবান তাহা বিশ্বরূপ প্রদর্শনের ছারা অজ্ঞুনের “চর্মচক্ষুর প্রত্যক্ষ অনুভব 
করাইবার পর, এই পরমেশ্বরই পিণ্ডে অর্থাৎ মন্থয্যের শরীরে বা ক্ষেত্রে আত্মা 
রূপে যে অবস্থিষ্ভ এবং এই আত্মার অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই যে পরমেশ্বরেরও 
€(পরমাতআ্ারও ) জ্ঞান, এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত 
করিয়াছেন । প্রথমে পরমাত্মার অর্থাৎ পরব্রক্ষের "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম” ইত্যাদি 
উপনিষদের ভিত্তিতে বর্ণনা করিয়া পরে বলা হইয়াছে যে, এই ক্ষেব্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞবিচারই “প্রক্কৃতি” ও “পুরুষ নামক সাংখ্যবিচারে অন্তভূতি হইয়াছে ? 
এবং শেষে ইহা! বলা হইয়াছে ষে, প্রকৃতি ও “পুরুষের ভেদ উপলব্ধি করিরা 
সর্ধগত নিণ্ডণ পরমাত্মাকে যিনি 'জ্ঞানচক্ষুণর দ্বারা দেখিয়াছেন তিনি মুক্ত হন। 
কিন্ত তাহার মধ্যেও কর্মযোগের এই সুত্র স্থির রাখা হইয়াছে যে, “সমস্ত কম্ম 
প্রকৃতি করে, আত্ম! কর্তা নহে-_ইহ! জানিলে কর্ম বন্ধন হয় না” (১৩. ২৯) 
এবং প্ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি* (১৩, ২৪) ভক্তির এই সুত্রও বজায় রহিয়াছে। 
চতুর্দশ অধ্যায়ে এই জ্ঞানেরই কথা সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে ' ৰর্ণন কর! হইয়াছে যে, 
একই আত্ম! বা পরমেখর সর্বত্র থাকিলেও সত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির গুণসমূহের 
ভেদ প্রবুক্ত জগতে বৈচিত্র্য উৎপন্ন হস্স। পরে বল! হইয়াছে যে, প্রক্কাতির 
এই খেল! জানিয়া এবং নিজেকে বর্তী নহে উপলব্ধি করিয়া ভক্ষি- 
যোগে যে পরমেশ্বরের সেবা! করে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ত্রিগুণাতীত কিংব৷ মুক্ত ॥ 
শেষে অর্কৃনের প্রশ্নের উপর স্থিতগ্রজ্ঞ ও ভক্তিমান পুরুষের অবস্থার সমানই 
ত্রিগুণাতীতের অবস্থ৷ বর্ণিত হুইয়াছে। শ্রতিগ্রস্থসমূহে 'পরমেশ্বরের কখন কখন 
বৃক্ষরূপে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়। যায়, পঞ্চদশ অধ্যায়ের আরন্তে তাহারই 
বর্ণন। করিয়া ভগবান বলিয়াছেন যে, সাংখ্য যাহাকে, “প্রকৃতির বিস্তার” বলে, 
এই 'অশ্বখ বৃক্ষ সেই বিস্তারকেই বুঝায়) এবং শেষে ভগবান অজ্ছুনফে এই 
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উপদেশ দিল্নাছেন বে, ক্ষর ও অক্ষর এই ছয়ের অতীত যে পুরুষোত্ম তাহাকে 
জানিয়া তাহাকেই “ভক্তি+ করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় এবং তুমিও তাহাই কর। 
যোড়শ অধ্যায়ে বল! হুইক়্াছে যে, প্রকৃতিভেদ প্রযুক্ত জগতে যেরূপ বৈচিত্র্য 
উৎপন্ন হয় সেইরূপই মনুযোর মধ্যেও দৈবী সম্পত্তিবিশিষ্ট ও আন্ুরী সম্পত্তিবিশি, 
এই ছুই ভেদ হয়) এইরূপ বলিয়!, তাহাদের কর্দ্দের বর্ণনা এবং তাহারা 
কোন্ গতি প্রাপ্ত হয় তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। অজ্ঞজুন জিজ্ঞাস! 
করিলে পর সপ্তদশ অধ্যায়ে বিচার কর! হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মক প্ররূতির 
গুণবৈষমা প্রযুক্ত যে বৈচিত্রা হয় তাহ! শ্রদ্ধা, দান, যজ্ঞ, তপ ইতাদি কর্মের 
মধোও দৃষ্টিগোচর হয়। ইন্থার পর বলা হইয়াছে যে, “গ$তৎসৎ” এই 
্রঙ্মনির্দেশের তি পদের অর্থ এনক্ষামবুদ্ধিতে কৃত কর্ম”, এবং “সৎ 
পদের অর্থ “ভাল, কিন্তু কাম্যবুদ্ধিতে কৃত কর্্”, এবং এই অর্থ অনুসারে 
এ সাধারণ ব্রহ্মনির্দেশও কর্মযোগেরই অন্কুল। সারকথা, সপ্তম অধ্যায় 
হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ অধ্যায় পর্যযস্ত এগারো! অধ্যায়ের তাৎপর্য এই 
যে, জগতে চতুর্দিকে একই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন--তুমি তাহাকে বিশ্বরূপ 
দর্শনেই উপলব্ধি কর কিংব। জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই উপলব্ধি কর; শরীরের মধ্যে 
ক্ষেত্রজ্ঞও তিনিই এবং ক্ষর-জগতে অক্ষরও তিনিই ॥ তিনিই দৃশ্জগৎ ভরিয়া 
আছেন এবং তাহার বাহিরেও কিংবা অতীতও তিনি; তিনি এক হইলেও 
প্রকৃতির গুণভেদ প্রযুক্ত ব্যক্ত জগতে নাণশাত্ব ব! বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া 
যায় 7; এৰং এই মাক্সা হইতে কিংবা প্রকৃতির গুণভেদের কারণেই জ্ঞান, শ্রদ্ধা, 
তপ, যজ্ঞ, ধৃতি, দান ইত্যাদি এবং মনুষ্যের মধ্যেও অনেক ভেদ কইয়া 
থাকে ; কিন্তু এই সমস্ত ভেদের মধ্যে যে প্রক্য আছে তাহা উপলব্ি 
করিয়া সেই এক ও নিত্য তত্বের উপাসনার ভ্বারা-আবার সেই উপাসন! 
ব্যক্তেরই হউক বা! অব্যক্কেরই হউক--প্রতোকের আপন বুদ্ধিকে স্থির ও সম 
করিয়া সেই নিফাম, সাত্বিক কিংবা সাম্যবুদ্ধি হইতেই সংসারে স্বধশ্মানূসারে 
প্রাণ্ত সমস্ত ব্যবহার জগতে কেবল কর্তব্য বলিয়া ফরিতে হইবে । এই 
জ্ঞানবিজ্ঞান এই গ্রন্থের অর্থাৎ গীতারহস্যের পূর্ব পূর্ব প্রকরণে আমি সবিস্তর 
প্রতিপাদ্দিত ককিয্াছি বলিয়া, সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপুসারই 
এই প্রকরণে দিয়াছি--অধিক বিস্তুতরূপে দিই নাই। গীতার অধ্যায়সঙ্গতি 
দেখানই উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হওয়ায়, তাহারই জন্য যেটুকু আৰ 
শ্যক সেইটুকুই এখানে প্রদত্ত হইয়াছে। 

কম্দমযোগমধর্গে কর্ম অপেক্ষ। বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, এই বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও সম 
করিবার জন্য পরমেশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের অর্থাৎ সর্বভৃতাত্তর্গত আত্মৈক্যের 
যে 'জ্ঞানবিজ্ঞান” আবশ্যক, তাহারই বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়। এ পর্যন্ত 
সঞজ নিরূপণ কর! হুইল থে অধিকার-ভেদাহুসারে ব্যক্তেয় কিংবা 
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অব্যক্তের উপাসন দ্বারা এই জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিতাত হুইলে পর, বুদ্ধি স্থেধ্য 
ও সমতা! প্রাপ্ত হয়, এবং কর্ম ত্যাগ না করিলেও শেষে মোক্ষ লাত 

হয়। 'ইহারই সঙ্গে ক্ষরাক্ষর ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্তেরও বিচার করা হইয়াছে। 
কিন্তু বুদ্ধি এইরূপ সম হইবার পরেও কর্ন ত্যাগ কর! অপেক্ষা ফলাশা! 
ছাড়িয়! লোৌকসংগ্রহার্থ আমরণ কর্ন করিতে থাকাই অধিক শ্রেয়স্কর, ইহা! 
ভগবান্ নিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন € গী. ৫-২)। তাই স্থতিগ্রস্থসমূহে বর্ণিত 
'ন্নযাসাশ্রম” এই কন্দষোগে নাই এবং সেইজন্য মন্বার্দি স্তৃতিগ্রন্থ ও কর্- 
যোগের বিরোধ হওয়া সম্ভব। এই সংশক্প মনে উপস্থিত করিয়া “সন্ধ্যাস” ও 
ত্যাগ'--এই হয়ের রহস্য কি, অজ্জুন অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে সেই 
প্রশ্ন করিয়াছেন। ভগবান ইহার এই উত্তর দিতেছেন যে, সন্ন্যাসের মূল 
অর্থ 'ত্যাগ করা+ হওয়ায় এবং কর্মমযোগনার্গে কর্ম ত্যাগ না করিলেও ফলাশা 
ত্যাগ কর! হইকা থাকে বলিপ্ন! কর্মযোগ তত্বতঃ সন্র্যাসই ; কারণ সন্্যাসীর 
ভেক ধারণ করিয়৷ ভিক্ষা না করিলেও বৈরাগ্য ও সন্যাসের স্মৃত্যুক্ত তত্ব 
অর্থাৎ বুদ্ধি£ক নিফাম রাখা--কন্দষোগেও বজায় থাকে । কিন্ত ফলাশ! চলিয়! 
গেলে স্বর্গলাভেরও আশা না৷ থাকাক্স আর এক সংশয় এখানে উপস্থিত হক্গ 
বে, এই অবস্থায় যাগধজ্ঞার্দি শ্রোত কম্ম করিবার আবশ্যকতা কি? ইহার 
উত্তরে ভগবান আপন নিশ্চিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত কর্ম চিত্তশুদ্ধি- 
কারক হওয়ায় তাছাও অন্য কর্মের সঙ্গেই নিফানবুণ্ধতে করিয়া লোকসংগ্রহার্থ' 
যক্তচত্র সর্বদা বজায় রাখা! আবশ্যক । অজ্জুনের প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দেওয়া) 
হইলে পর, প্রক্কাতি-স্ব ভাবানুরূপ জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ, ইহাদের 
ঘে সাত্বিক রাজজসিক ও তামসিক ভেদ হইয়া থাকে তাহা নিরূপণ করিয়! গুণ” 
বৈচিত্র্যের বিষ্নটা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার পর স্থির কর! হইয়াছে যে, নিফাম 

কর্ম, নিফাম কর্তা, আসক্তিরহিত বুদ্ধি, অনাসক্ভিসস্ভৃত স্থখ এবং “অবিভক্কং 

বিভক্রেযু* এই নীতি অনুসারে উৎপন্ন আত্মৈক্যজ্ঞানই“সাত্বিক বা শ্রেষ্ঠ । এই 
তন্ব অনুলারেই চাতুর্ববপ্যেরও উপপত্তি বিবৃত হইয়াছে এবং বলা! হইয়াছে যে, 
চাতুর্বর্য-ধন্ম হইতে প্রাণ কমন সাত্বিক অর্থাৎ নিষফাম বুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য 
বলিয়া! করিলেই মনুষ্য এই জগতে কৃতকৃত্য হইয়! শেষে শান্তি ও মোক্ষ লাভ 
করে। শেষে ভগবান অজ্জুনকে ভক্তিমার্গের এই নিশ্চিত উপদেশ দিয়াছেন 
যে, কর্ম প্রকৃতির ধর্ম হওয়ায় তাহা ছাড়িব মনে করিলেও ছাড় যায় না; 
তাই, পরয়েশ্বরই সর্ধকর্তা ও কারগ্িতা ইহ! বুঝিয়! তাহারই শরণাপন্ন হইয়া, 
সমস্ত কর্ম নিফাম বুদ্ধিতে করিতে থাক; আমিইপেই পরহমস্বর, আমার 
উপর বিশ্বাস রাখিয়া আমাকে ভজনা কর, আমি সমস্ত পাপ হইতে তোমাকে 
মুক্ত করিব। এইয়প উপদেশ করিয়া তগবান গীতার প্রবৃত্তিমূলক ধর্শের 
নিকপণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। সারকথা, ইহলোঁক ও পরলোক এই ছয়েরই 
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বিচার করিয়া! জ্ঞানবান ও শিষ্ট ব্যক্তির প্রচারিত “সাংখা ও “কর্যোগ”, 
এই ছুই নিষ্ঠা হইতেই গীতার উপদেশ সুরু হইয়াছে; তন্মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের 
নির্ণয় অনুসারে যে কর্ম্মষোগের মহত্ব অধিক, যে কম্মযোগের সিদ্ধির নিমিত 
ষষ্ট অধ্যায়ে পাতগ্রল যোগের বর্ণনা কর! হইয়াছে, যে কশ্মযোগের আচরণ- 
বিধির বর্ণন পরবর্তী এগারো অধ্যায়ে (৭ম হইতে ১৭ তম পর্যন্ত) পিপু- 
ব্রঙ্গাগজ্ঞানপুর্বক সবিস্তর কর! হইয়াছে, এবং ইহা বল৷ হইয়াছে যে 
বিধি আচরণ করিলে পর পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হয় এবং শেষে মোক্ষলাভ হুয়, 
সেই কন্মষোগেরই সমর্থন অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ শেষেও আছে; এবং 
মোক্ষরূপ আত্মকল্যাণের বাধা না হুইয়৷ পরমেশ্ববার্পণপূর্বক কেবল কর্তব্য- 
বুদ্ধিতে শ্বধশ্মীহূসারে লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কম্পন করিবার যে এই যোগব৷ 
যুক্তি, তাহার শ্রেষ্ঠত্বের এই ভগবত্প্রণীত উপপাদন অজ্ঞুন যখন শুনিলেন, 
তখনই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়। ভিক্ষা করিবার স্বীয় প্রথম সঙ্কল্ল ত্যাগ 
করিয়া এক্ষণে-_-কেবল ভগবান্ বলিতেছেন বলিয়! নন্বহ, কিস্ত--কম্মাকণ্মশান্ত্রের 
পুর্ণ জ্ঞান হওয়ায় স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অজ্ছুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
করিবার জন্যই গীতার আরম্ত হইকাছিল এবং গীতার শেষও সেইবপই হইক্জাছে 
(গী. ১৮, ৭৩ )। 

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের বে সঙ্গতি উপরে বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝ! 
যাইবে যে, গীত! কিছু কর্ন ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠার খিচুড়ী নহে; 
কিংব! উহা তুলা রেশম ও জারর সেলাই করা ফাথা নহে; বরং দেখ! 
যাইবে যে, তুলা, রেশম ও জরির বিভিন্ন সুত্র ষথাস্থানে যোগ্যরূপে বসাহর! 
কর্মযোগ নামক মূল্যবান ও মনোহর গীতারূপ বস্ত্রধণ্ড প্রথম হইতে শেষ পর্য্ত 
“অত্যন্ত যোগধুক্ত চিত্তের দ্বারা” ঠাসবুনানি হইয়াছে। নিরূপণের পদ্ধতি 
কথোপকথনমূলক হওয়ায় শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অপেক্ষ/ উহ! একটু শিথিল হইয়াছে 
সত্য। কিন্তু কথোপকথনমূলক নিরূপণের দ্বারা শাস্ত্রী পদ্ধতির কুত্তার 
পরিবর্তে গীতা সুলভতা ও (প্রেমিকতায় পুর্ণ হইয়াছে, তাহ! মনে করিলে 
শাস্ত্রীক্পপদ্ধতির হেতু-অগ্মানের কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য ও নীরস কথার অনস্তিত্ব 
কাহারও তিলনাত্র খারাপ লাগিবে না। সেইরূপ আবার, গীতা নিরূপণের 
পদ্ধতি পৌরাণিক কিংবা! সংবাদাত্ক হইলেও মীমাংসকদিগের গ্রন্থবিচারের 
সমস্ত কষ্টিপাথর অনুসারে গাতার তাৎপর্য নিদ্ধারণ করিতে কোনও বাধা 
হয় না। ইহা এই গ্রন্থের সমস্ত বিচার আলোচনা হইতে উপলব্ধি হুইবে। 
গীতার প্রারভ্ব দেখিলে, ক্ষাত্রধন্থানছসারে যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত অর্জন 
যখন ধর্মাধর্মবিচিকিৎসার চক্রের মধ্যে পড়িলেন, তখন বেদাস্তশাস্ত্ অন্থারে 
তাহাকে প্রবৃত্তিমূলক কর্মযোগধন্মের উপদেশ ধিবার জন্য গীত। প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
এইন্ধপ স্পষ্ট দেখ! যায়; এবং গীতার উপসংহার ও ফল উভয়ই এই 
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প্রকারের অর্থাৎ প্রবৃত্তিমূলকই ইহ! প্রথম প্রকরণেই আমি দেখাইয়াছি। ইহার 
পর আমি বলিক়্াছি যে, গীতাক় অজ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইস্বাছে তাহাতে 

“তুমি যুদ্ধ অর্থাৎ কর্্ই কর” এইরূপ স্পষ্টরূপে দশবারোবার ও পর্যায়ক্রমে 
অনেকবার (অভাস ) বল! তইক়ছে ; এবং আমি ইহাঁও বলিয়াছি যে, সংস্কত- 
সাহিত্যে কর্মষোগের উপপত্তি গীতা ছাড় অপর কোন গ্রন্থে না থাকার 
অভ্যাস ও অপূর্ববত| এই হই প্রমাণের দ্বারা গীতায় কর্মযোগের প্রাধান্যই 
অধিক ব্যক্ত হয়। মীমাংসকগণ গ্রন্থতাৎপর্য্য নির্ণয়ার্থ যে সকল কষ্িপাথরের 
কথা বলিক্াছেন তন্মধ্যে অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছুই অবশিষ্ট থাকিয়! 
গিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ প্রকরণে এবং এক্ষণে গীতার 
অধ্যায়ক্রম অনুসারে এই গ্রকরণে যে বিচার করা হইয়াছে তাহা! হইতে “কর্ম 

যোগ*ই গীতার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, ইহাই নিম্পন্ন হইয়াছে । এই প্রকারে 
মীমাংলকদিগের গ্রন্থতাৎপধ্যনির্য়ের সমস্ত নিরম প্রয়োগ করিলে গীতাগ্রন্থে 
জ্ঞানমূলক ও ভক্তি প্রধান কর্ম্মযোগই যে গ্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই নির্বিবাদে 
সিদ্ধ হয়। এখন সন্দেহ নাই যে, ইহার অতিরিক্ত বাকী সমস্ত গীতা-তাৎপর্ধ্য 
কেবল সাম্প্রদায়িক । এই সকল তাৎপর্য সাম্প্রদাফ়িক হইলেও এই প্রশ্ন করা 
যায় যে, গীতার এই সাম্প্রদাপ্িক অর্থ__বিশেষতঃ সন্ন্যাসমূলক অর্থ সন্ধান 
করিবার কৌশল (কমন করিয়া কতক লোক পাইল? এই প্রশ্নেরও বিচার না 
হওয়! পর্যন্ত এই সাম্প্রদাক্িক অর্থের আলোচন। সম্পূর্ণ হইল, বলা যায় না। 
তাই এই সাম্প্রদায়িক টাকাকারের! গীতার সন্ন্যাসমূলক অর্থ কিরূপে করেন, 
এক্ষণে তাহার একটু বিচার করিয়া এই প্রকরণ শেষ করিব। 

মনুষা বুদ্ধিমান প্রাণী হওয়ায় পিগুব্রক্মাণ্ডের তত্ব উপলব্ধি করাই 
তাহার মুখ্য কাধ্য কিংব৷ পুরুষার্থ, ইহা আমাদের শান্ত্রকারদিগের সিদ্ধান্ত? 
এবং ধর্মমশাস্ত্রে ইহাকেই “মোক্ষ” বলে। কিন্তু দৃশাজগতের ব্যবহারের দিকে 
দৃষ্টি করিয় শাস্ত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুষার্থ চারি প্রকার-__ 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এইস্থলে ধর্ম” শব্দে ব্যবহারিক সামাজিক ও 
নৈতিক ধর্ম বুঝিতে হইবে, ইহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে । এখন পুরুযার্থ এইরূপ 
চতুর্ব্বিধ স্বীকার করিলে পর তাহার চারি অঙ্গ বা ভাগ পরস্পরের পোষক কিংব! 
পোষক নহে এই প্রশ্র ত্বতই উৎপন্ন হম্ন। এই জন্য যেন মনে থাকে ষে, 
পিওে ও ব্রহ্মাণ্ডে যে তত্ব আছে তাহার জ্ঞান ঘ্যতীত মোক্ষ হয় না; ফের সেই 
জ্ঞান যে-কোন মার্গের দ্বারাই পাওয়া যাক না কেন। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
শার্ষিক মতভেদ থাকিলে ও তন্বতঃ মতভেদ নাই । *অস্ততঃ গীতাশীস্ত্রে এই 
সিদ্ধান্ত সর্বথাই গ্রাহ্য । সেইরূপ আবার, অর্থ ও কাম এই হুই পুরুষার্থ সম্পাদন 
কত্িতে হইলে উহ্থাও নাঁতিধর্মেবু দ্বারাই করিতে হইবে গীতার এই তত্বও 
সম্পূর্ণ মান্য । এক্ষণে কেবল ধর্ম (অর্থাৎ ব্যবহারিক চাতুর্কদধ্থ ) ও 

২১৬ 
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মোক্ষের পরম্পর-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বাকী আছে । তন্মধ্যে, ধর্মের দ্বারা 
চিত্তশুন্ষি না হইলে মোক্ষের কথ! বলাই ব্যর্থ, ধর্মবিষয়ে এই সিদ্ধান্ত সর্ববাদ- 
সম্মত। কিন্তু এই চিন্তশুদ্ধি করিতে অনেক সময় লাগে; তাই, মোক্ষ- 

দৃষ্টিতে বিচার করিলেও ইহাই সিদ্ধ হয় যে, তৎপুর্বে সর্বপ্রথম ধধর্মের 
দ্বারা” সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে (মন্ু' ৬. ৩৫- 
৩৭)। সন্বাস অর্থে তাগ করা” 8 এবং ধর্মের দ্বারা যাহার এই সংসারে 
কিছুই সিদ্ধ হয় নাই, সে ত্যাগ করিবেই ঝা কি? অথবা! যেব্যক্তি 'প্রপঞ্চ”ই 
(সাংসারিক কন্্ম )ঠিক্ ঠিক সাধন করিতে পারে না, সেই “হতভাগ্য” পরমার্থও 
কি প্রকারে ঠিক সাধন করিবে (দাদ, ১২. ১. ১-১০ এবং ১২. ৮, ২১-৩১)? 
কাহারও চরম উদ্দেশ বা সাধ্য সাংসারিকই হউক বা পারমার্থিকই হউক, ইহা! 
্ম্পষ্ট যে, তাহ! পিদ্ধ করিবার জন্য দীর্ঘ প্রযত্ব, মনোনিগ্রহ ও সামর্থ্য ইত্যাদি 
গুণের সমানই প্রয়োজন থাকে ; এবং এই সকুল গুণ যাহার নাই, সে কোন 

সাধ্যই প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহা স্বীকার করিলেও কেহ কেহ ইহা! হইতে 
সম্মুখে চলিয়া বলেন যে, যখন দীর্থপ্রযত্র 'ও মনোনিগ্রহের দ্বার আত্মজ্ঞান হয়, 
তখন শেষে জগতের বিষক্মোপভোগরূপ সমস্ত ব্যবহার অপার বলিয়া মনে হয় 
এবং সর্প যেব্ূুপ আপন অবাবহার্ধয চর্ম ফেলিয়া দেয় সেইরূপ জ্ঞানীপুরুষও 
সমস্ত প্রহিক বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরস্বর্ূপেই লটন হইয়া থাকেন 
(বু. ৪. ৪.৭)1 জীবনযাত্রার এই মার্গে সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করিরা৷ শেষে 
কেবল জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়ায়, ইহাকে জ্ঞাননিষ্ঠা, সাংখ্যনিষ্ঠা কিংবা 
সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করিচুল সন্যান্নিঠাও বলা হয়। কিন্ত ইহার উল্টা গীতা 
শাস্ত্র বলেন যে, প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য ধেন্ম” আবশ্যক তে। বটেই, কিন্তু পরে 
চিত্তশুদ্ধি হইলে পরও-_নিজেরু জন্য বিষয়োপভোগরূপ ব্যবহার তুচ্ছ হইলেও-_ 
সমস্ত ব্যবহারই কেবল স্বধন্ম ও কর্তব্য বলিয়! লোকসংগ্রহার্থ নিষ্ষাম বুদ্ধিতে 
করা আবশ্যক । জ্ঞানীপুরুষ এইরূপ ন। করিলে, দৃষ্টান্ত দেখাইবার কেহই 
থাকিবে ন। এবং সংসার বিনষ্ট হইবে । এই কর্মভূমিতে কর্ম কাহাকেও ছাড়ে 
না; এবং বুদ্ধি নিফাম হইলে কোন কর্মই মোক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না । 
তাই সংসারের কর্্দ ত্যাগ না করিয়া অন্য লোকের ন্যায় জগতের সমস্ত 
ব্যবহার বিরক্তবুদ্ধিতে আমরণ করাই জ্ঞানীপুরুষেরও কর্তব্য হইয়া পড়ে । 
জীবনযাত্রার গীতোপদিষ্ট এই মার্গকেই কর্ম্মনিষ্ঠা কিংবা! কর্মযোগ বলে। 
কিন্তু কর্মযোগ এইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়! বিবেচিত হইলেও উহার জন: গীতাতে 
কোথাও * সন্গণাসমার্শের নিন্দা করা হয় নাই। বরং উহাও মোক্ষপ্রদ 
বলা হইয়াছে । স্পই্ই দেখা যায় যে, জগতের আরম্তভে সনৎকুমারাদি এবং 
পরে শুকযাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি খাধি যে মার্গ স্বীক্ঠর করিয়াছেন তাহাকে ভগবানও 
সর্ধঘৈব জ্াজ্য কিরূপে বলিবেন? সাংসারিক ব্যবহার কাহারও নিকট 
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নীরস বা মিষ্ট লাগ অংশত উহার প্রারন্ধ কন্মান্ুসারে প্রাপ্ত জন্মস্বভাবের 
উপর নির্ভর. করে। এবং জ্ঞান হইলেও 'প্রারবকর্ধের ভোগ না হইলে 
নিষ্কৃতি নাই ইহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। তাই এই প্রারবকন্মানুসারে 
প্রাপ্ত জন্মস্বভাব হেতু কোন জ্ঞানী পুরুষের মনে সংসারে বিরক্তি উৎপন্ন 
হওয়ায় তিনি যদি সংসার ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাহাকে নিন্দা করিয়া 
কোন ফল নাই। আত্মজ্ঞানের দ্বার থে সিন্ধপুরুষের বুদ্ধি নিঃসঙ্গ ও পবিত্র 
হইয়াছে তিনি অনা কিছু করুন বা না করুন; কিন্তু ইহা! ভূলিলে চলিবে ন! 
যনে তিনি মানববুদ্ধির শুদ্ধতার পরম সীমা, এবং স্বভাবতই বিষয়লুব্ তূর্ধর 
মনোবৃত্তিকে আপনার অধীনে রাখিবার সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা সকল লোকেবর 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া দেন। তাহার এই কাঁজ লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতেও 
ছোট নহে। সন্্যাসধন্্ম সম্বন্ধে লোকের মধ্যে যে আদরবুদ্ধি আছে, ইহাই 
তাহার প্রকৃত কারণ; এবং মোক্ষ দৃষ্টিতে গীতারও ইহাই অভিমত । কিন্ত 
শুধু জন্মন্ব;াবের প্রতি অর্থাৎ প্রারন্ধ কর্মেরই প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বিনি 
পূর্ণ আম্মস্বাতন্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই জ্ঞানীপুরুষ এই কর্মভূমিতে কিরূপ 
ব্যবহার করিবেন এই বিষয়ের শাস্ত্রীয় পদ্ধতিক্রমে বিচার করিলে, কর্দত্যাগ পক্ষ 
গৌণ এবং জগতের আরন্তে মরীচি প্রভৃতি এবং পরে জনকাদির আচরিত কর্ম 
যোগই জ্ঞানীপুরুষ লোকসংগ্রহার্থ স্বীকার করেন, গীতার অনুসরণে এই সিদ্ধান্তই 
করিতে হয়। কারণ, এক্ষণে ন্যায়ত ইহাই বলিতে হয় যে, পরমেশ্বরের স্থষ্ট 
জগতের পরিচালন কার্যাও জ্ঞানীপুরুষেরই করিতে হইবে, এবং এই মার্গে 
জ্ঞানসামর্ঘোর সঙ্গেই কর্ম্মমামর্থ/ও অবিরোধে মিলিত থাকিবার কারণে, এই 
কর্মযোগ শুধু সাংখামার্গ অপেক্ষা কোথাও অধিক যোগ্য বলিয়া! বিবেচিত হয়। 

খ্য ও কম্মষোগ এই ছুই নিষ্ঠার মধ্যে যে মুখ্য ভেদ আছে তাহার উক্ত 
রীতি অনুসারে বিচার করিলে সাংখ্য + নিফামকর্্ম _ কর্্মযোগ, এই সমীকরণ 
নিপন্ন হয় ; এবং বৈশম্পাপ্ননের উক্তি অনুসারে গীতার প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্রযোগের 
প্রতিপাদনে সাংখ্যনিষ্ঠার নিরপণেরও সমাবেশ স্বাভাবিকভাবে হইয়া যায় 
( মভা, শাং. ৩৪৮, ৫৩ )। এবং সেইজন্যই গীতার সন্ন্যাসমাগীয় টীকাকারদিগের 
ইহা দেখাইবার বেশ সুবিধ। হূইয়াছে যে, তাহাদের সাংখ্য কিংবা সন্যাসমার্গই 
গীতার প্রতিপাদ্দা। গীতার বে শ্লোকগুলিতে কন্ম শ্রেয়স্কর নির্ধীরণ করিয়া 
কম্ম করিতে বল! হইয়াছে, €সই শ্লোকগুলির প্রতি উপেক্ষা করিলে, অথবা 
সে সমস্ত অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ আনুষঙ্গিক ও প্রশংসাত্মক এইরূপ নিজের ইচ্ছামত 
টিগ্ননী কার্টিলে কিংবা অন্য কোন যুক্তি অবলম্বন কিরিয়! উক্ত সমীকরণের 
“নিষফাম কন্প্ঠকে উৎপাটিত করিয়া! ফেলিলে এ সমীকরণের সাংখ্য _ কম্শমষোগ 
এই রূপাস্তর হইয়া যায়; এবং গীতার সাংখ্যমার্ধই প্রতিপাদিত, এইরূপ বলিবার 
স্থযোগ হয়। কিন্তু এই রীতিতে গীতার যে অর্থ কর! হয় তাহা! গীতার 
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উপক্রমোপসংহাঁরের অতান্ত বিরুদ্ধ; এবং আমি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্পই- 
রূপে দেখাইয়াছি যে, গীতায় কর্্মযোগকে গৌশ এবং সন্গ্যাসকে মুখ্য 
মনে কর!, গৃহকর্তীর গৃহে গৃহকর্তীকে অতিথি এবং অতিথিকে গৃহকর্তী 
মনে কর! যেরূপ অসঙ্গত, সেইরূপ অপঙ্গত। যাহাদের মত এই যে, গীতাতে 
নিছক্ বেদান্ত, কেবল ভক্তি কিংবা শুধু পাতঞ্লল-যোগই প্রতিপাদদিত হইয়াছে 
তাহাদের এই মতের খণ্ডন আমি করিয়াই আসিয়াছি। গীতায় কোন্ 
বিষয় নাই? বৈদিকধর্মে মোক্ষপ্রাপ্তির যতগুলি সাধন ঝা মার্গ আছে 
তন্মধ্যে প্রত্যেক মার্গের কোন-নাকোন অংশ গীতায় গৃহীত হইয়াছে 
'এবং ইহার পরেও প্ভূতভূন্ন চ ভূতস্থঃ৮ €(গী. ৯. ৫) এই নীতি অনুসারে 
গীতার প্রকৃত রহস্য এই সমস্ত মার্গ হইতে ভিন্নই হইয়াছে । জ্ঞান ব্যতীত 
মোক্ষ হয় ন! সন্্যাসমার্গের অর্থাৎ উপনিষদের এই তত্ব গীতার গ্রাহ্য ; কিন্তু 
নিষাম কর্মের সহিত তাহা জুড়িয়া দেওয়ায় গীতার ভাগবত ধর্মেই যতি- 
ধর্মেরও সমাবেশ সহজেই হইয়াছে । তথাপি গীতাক় সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের অর্থ 
কর্্মত্যাগ না করিয়া, ফলাশা! তাগ করাই প্রকৃত বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস এইরূপ 
বলিয়া শেষে উপনিষৎকারদিগের কম্মসন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কম্মষোগ অধিক 
শ্রেযস্কর এইরূপ সিদ্ধান্ত কর। হইয়াছে । বেদবিহিত যাগষযজ্ঞার্দি কর্ম কেবল 
যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠান করিলে বন্ধন হয় না, কন্মকাণ্ডী মীমাংসকদিগের এই মতও 
গীতার মানা । কিন্তু গীতা 'ষজ্ঞ, শবের অর্থ বিস্তৃত করিয়। উক্ত মতে এই এক 
সিদ্ধান্ত জুড়ি দিয়াছেন যে, ফলাশ৷ ত্যাগ করিয়া সম্পাদিত সমস্ত কর্্মই এক 
বৃহৎ যজ্ঞ হওযায় বর্ণীশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম নিফ্ষাম বুদ্ধিতে সতত করাই মন্ুষা- 
মাত্রের কর্তব্য । জগছুৎপত্তিক্রমবিষয়ে উপনিষৎকারদিগের অপেক্ষ। সাংখাদিগের 
মতকে গীতা প্রাধান্য দিয়াছেন; তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষেতেই না থামিক্ব। 

জগছৃৎপতিক্রমের পরম্পরাকে উপনিষদের নিত্য পরমাত্ম! পর্যান্ত আনিয়৷ পৌছাইয়৷ 
দিয়াছেন। অধ্যাত্ম জ্ঞান কেবল বুদ্ধির দ্বার! অঞ্জন ,কর! ক্লেশকর হওয়ায় ভক্তি 
ও শ্রদ্ধ। দ্বারা উহা! অজ্ভন করিবার বিধি ভাগবত বা. নারায়ণীয় ধর্মে উক্ত 
হুইয়াছে। বাসুদেবভক্তির সেই বিধি গীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে । কিস্তু 
এই বিষয়েও ভাগবতধন্ম্বের সর্বাংশে নকল না করিয়া, বরঞ্চ বাসুদেব হইতে 
ংকর্ষণ বা জীব উৎপন্ন হইয়াছে, ভাগবতধর্ম্মোক জীবের উৎপত্তিসম্বন্ীয় এই মত 

বেদাগুক্ত্রের নায় গীতাও তাজ্য স্থির করিয়! ভাগবতধর্্মোক ভক্তির এবং 
উপনিষদের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসশ্বন্বীয় সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ মিল স্থাপন করিয়াছেন । 
ইহা ব্যতীত মোক্ষপ্রাণ্ডিন অন্য সাধন পাতগ্রল যোগ। কিন্তু পাতগ্রল যোগই 
জীবনের মুখ্য কর্তব্য ইহা। গীতার বক্তব্য না হইলেও, বুদ্ধিকে সম করিবার 
জন্য ইন্জিয়নিগ্রন্থ আবশ্যক হওয়ায় সেইটুকুরই জন্য পাতপ্ল যোগের যমনিয়মা- 
সনাদির উপযোগ করিত লও এইরূপ গীতা বলিয়াছেন । সারকথা, বৈদিকধন্ছে 
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মোক্ষপ্রাপ্তির ষে যে সাধন কথিত হইয়াছে সে সমস্তই কর্মষোগের সাঙ্গোপাঙ্গ 
আলোচন! করিবার সময় প্রসঙ্গীন্ুসারে নানাধিক অংশে গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। 
এই সমস্ত বর্ণনাকে স্বতন্ত্র বলিলে অসঙ্গতি উৎপন্ন হইরা গীতার সিদ্ধান্ত পরম্পর- 
বিরোধী এইরূপ প্রতীয়মান হয় ; এবং এই বিশ্বীস বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীক। 
হইতে আরও দ্রঢ় হইয়া যায়। কিন্তু আমার উপরি-কথিত অনুসারে যর্দি 
এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তির মিলন করাইয়! শেষে তদ্দার৷ 
কন্মরযৌগের সমর্থন করাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহ! হইলে এই সমস্ত 
বিরোধ বিলুপ্ত হয়; এবং গীতাতে যে অলৌকিক কৌশলে পূর্ণ ব্যাপক দৃষ্টিতে 
তত্তজ্ঞানের সহিত ভক্তি ও কর্মযোগের যথোচিত মিল করা হইয়াছে, তাহা 
দেখিয়। অবাক না হইয়! থাকা যায় না। গঙ্গার গিয়া অন্য যত নদী মিলুক ন! 
কেন, তথাপি গঙ্গার স্বরূপের যেরূপ বদল হয় না, সেই প্রকার গীতারও কথা। 
তাহাতে যাহা কিছু সমস্ত থাকিলেও কর্মবোগই তাহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। 
কর্মযোগই এইরূপ মুখ্য বিষয় হইলেও কর্মের সঙ্গে সঙ্গেই মোক্ষধর্্ের 
মনও উহাতে সুন্দররূপে নিন্ূপিত হওয়ায় কার্ধাকার্ধ্য নির্যার্থ কথিত এই 
গীতাধন্মই__“স হি ধর্শঃ সুপর্যাপ্তো! ব্রহ্ষণঃ পদবেদনে+ (মভা, অশ্ব, ১৬. 
১২)-_বক্প্রাপ্তি করাইয়া দিতেও পুর্ণ সমর্থ; এবং অন্থগীতার আরস্তে 
ভগবান্ অজ্ুনকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই মার্গের অন্ুরণকারীর মোক্ষ- 
প্রাপ্তির জন্য অনা কোন “অনুষ্ঠানেই আবশ্যকতা নাই। ব্যবহারিক 
সমস্ত কর্মের তাগ না করিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ প্রতিপাদন 
যাহারা করে সেই সন্যাসমার্গের লোকদ্িগের আমার এই উক্তি ভাল লাগিবে না, 
তাহা! আমি জানি ; কিন্ত তাহার উপায় নাই । গীতাগ্রন্থ সন্্যাসমার্গেরও নহে 
কিংবা অন্যা কোন নিবুত্তিমূলক পন্থারও নহে। জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও কর্দসন্যাস 
কেন করিবে না তাহার ব্রহ্গজ্ঞানদৃষ্টিতে সযুক্তিক উত্তর দিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রে 
প্রবুত্তি। তাই, সন্গ্যাঁসমার্গীবলম্বীদিগের উচিত যে, তাহারা গীতাকেও দব্যাস 
দিবার” গোলযোগে না ফেলিয়া “সন্ন্যাস প্রতিপাদক* অন্য যে সব বৈদিক গ্রন্থ আছে, 
তাহাতেই সন্ত থাকুক । অথব1 গীতায় সন্স্যাসমার্গকেও ভগবান্ ষে নিরভিমান 
বুদ্ধিতে নিঃশরেয়স্কর বলিয়াছেন সেই সমবুদ্ধিতেই সাংখামার্গীদিগেরও ইহাই বলা 
উচিত যে, *শুধু যাহাতে জগতের কাজ চলে এইজন্যই পরমেশ্বরঃ এবং খন তিনি 
সময়ে সময়ে এই জন্যই অবতার ধারণ করেন, তখন জ্ঞানোত্তর নিষ্ষামবুদ্ধিতে 
বাবহান্বিক কর্ম করিতে থাকিবার যে মার্গের উপদেশ ভগবান গীতা করিয়া- 
ছেন সেই মার্গই কলিকালে যুক্তিসঙ্গত” এবং এইরূগা বলাই উহ্াদিগের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা উত্তম । 

ইতি চতুর্দশ প্রকরণ সমাগ্ড। 



পঞ্চদশ প্রকরণ। 

উপসংহার । 

“তন্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুম্মর যুধ্যচ |” * 
গী, ৮. ৭। 

গীতার অধ্যায়গুলির সঙ্গতিই দেখ, কিংব! তস্তর্গত বিষয়গুলির মীমাংসক- 
দিগের পদ্ধতি অনুসারে পৃথক পৃথক্ বিগরই কর) ঘেদিক দিয়াই দেখ না 
কেন, শেষে গীতার প্রকৃত তাৎপর্য ইহাই বুঝা যাইবে যে, *জ্ঞানভক্তিযুক্ত 
কর্ম্মযোগই” গীতার পার; অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণ কর্্মযোগকে গৌণ 
স্থির করিয়া গীতার অনেক প্রকার যে সকল তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলি 
যথার্থ নহে; কিন্ধু উপনিষদান্তর্গত অদ্বৈত বেদাস্তকে ভক্তির সহিত জুড়িয়া দিয় 
তন্দার৷ বড় বড় কর্্মবীর পুরুষদিগের চরিত্রের রহসা--বা তাহাদের জীবনক্রমের 
উপপত্ভি-_ব্যাথা করাই গীতার প্রকৃত তাৎপধ্য ৷ মীমাংসকদিগের উক্তি অনুসারে 
শুধু শ্রৌতম্মার্ভী কন্ম্ন সর্বদা! করিতে থাকা শান্ত্রোস্ত হইলেও, জ্ঞান ব্যতীত অনুষ্ঠিত 
কেবল তান্ত্রিক ক্রিয়। দ্বার! বুদ্ধিমান্ মন্ুযোর সন্তোষ হয় না; এবং উপনিষদের 
ধর্ঘমও যদি দেখ ত দেখিতে পাইবে, উহ! কেবল জ্ঞানময় হওয়ায় অল্পবুদ্ধি লোকের 
ধারণ কর! কঠিন। তাছাড়। আর এক কথা এই যে, উপনিষদের সন্যাসধর্ষ্ 
লোকসংগ্রহের বাধা ও বটে। তাই, বুন্ধি (জ্ঞান) প্রেম (ভক্তি) ও কর্তব্যের 
সমুচিত মিলন হইয়া, মোক্ষের কোন বাধা না ঘটিয়া, যাহার দ্বারা লোক- 
ব্যবহার'ও জুচারুরূপে চলিতে পারে এইরূপ জ্ঞীনমূলক ভক্তিপ্রধান ও নিষাম 
কর্মমমূলক ধর্ম, যাহ! আমরণ পালন করিতে হইবে, সেই ধর্মমবিষয়ে ভগবান্ 

গীতায় উপদেশ করিরাছেন। ইহাতেই কর্াকর্মশাস্ত্রের সমস্ত তাৎপর্য্য 
বিবৃত হইয়াছে । অধিক কি, এই ধর্ম অজ্জুনকে উপদেশ দিবার কর্মাকর্মের 
বিচারই মূল কারণ, ইহ গীতার উপক্রমোপসংহার হইতে স্প্ প্রকাশ পায়। 
কোন্ কন্ম ধন্ম্য, পুণ্য প্রদ, ন্যাষ বা শ্রেরস্কর, এবং কোন্ কন্ম তাহার বিপরীত 
অর্থাৎ অধন্দ্য পাপপ্রদ অন্তাষ্য বা! গহিত, এই বিষয়ের বিচার ছুই প্রকারে কর! 
যাইতে পারে। প্রথম বীতি এই বে, কর্ম্মেরে উপপত্তি, কারণ বা মন্্বন! 
বলিয়া, অমুক কাঁজ অমুক প্রকারে করিলে শুদ্ধ এবং অমুক প্রকারে করিলে 
অশুদ্ব__এইরপ শুধু বিধান করা । হিংসা! করিও না, চুরি করিও না, সৃত্য বল, 
ধন্মাচরণ কর, এই সমস্ত বিধান 'এই প্রথম শ্রেণীর । মন্বাদি স্তিতে ও উপ- 

* “অতএব সর্বকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর”। যুদ্ধ কর -এই কথা প্রসঙ্গক্রমে 
রা হইন্লাছে; কিন্ত ইহার অর্থ, শুধুই "যুদ্ধ কর' নহে, 'ষখাধিকার কর্দ কর' এইরূপ বুঝিতে 
| | ্ 
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নিষদে এই সকল বিধি, ম্মাঁজ্ঞা কিংবা আচার স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্ত 
মনুষা জ্ঞানবান প্রাণী, তাই উপরি-কথিত শুধু বিধি-বিধানের দ্বার! তাহার সন্তোষ 
জন্মে না; এই সকপ নিয়ম স্থাপনের কারণ কি, তাহাও বুঝিবার জন্ত স্বভাবতই 
তাহার ইচ্ছা হয়; এবং এই জন্য বিচার করিয়! সে এই সকল নিরমের নিত্য 

ও মূলতত্ব কি, তাহার সন্ধান করিয়া থাকে--বস্, ইহাই কন্ধাকর্ম, ধন্মাধর্ম, 
পুণ্যপাপ প্রভৃতি (বিচার করিবার দ্বিতীয় রীতি । ব্যবহারিক ধশ্মের অস্ত 
এই রীতিতে দেখিরা উহার মুলত খু'জিয়া বাহির কর! শ।ক্ত্রের কাজ ; 
এবং এর বিষয়ের শুধু নিয়ম একত্র করিয়া বলাকে আচারসংগ্রহন রলে। 
কর্মমার্গের আচার-সংগ্রহ স্মতিগ্রস্থাদিতে আছে) এবং ০৯ সেই 
সকল আচারের মূলতন্ব কি, তাহার সংবাদাস্মক বা পৌরাণিক পদ্ধতিতে শাস্ত্রীয় 
অর্থাৎ তান্বিক বিচার আলোচনা কর! হইয়াছে । তাই, ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য 
বিষয়কে শুধু কম্মযোগ বলা অপেক্ষা কর্ম্মষোগশান্ত্র বলাই উচিত ও অধিক প্রশস্ত 
এবং এই যোগশাস্ত্র শব্ষই ভগবদ্গীতার অধ্যায়-পরিসমান্তিস্থচক সঙ্কল্লে দেখিতে 
পাওয়া ষায়। পাঁরলৌকিক দৃষ্টিকে যেসকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত ত্যাগ করি- 
যাছেন, কিংব। ধাহারা উহাকে গৌণ বলিয়া মানেন, তাহারা গীতার প্রতিপাদিত 
কর্মযোগশাস্ত্রকেই সদ্ব্যবহারশাস্ত্, সদাচারশান্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নীতিমীমাংসা, নীতি- 
শাস্ত্রের মূলতন্ব, কর্তবাযশাস্, কার্য কার্ধ্যব্যবস্থিতি, সমাজধারণশাস্ব প্রভৃতি বিভিন্ন 
লৌকিক নামে অভিহিত করিক্! থাকেন। ইহাদের নীতিমীমাংসার পদ্ধতিও 
লৌকিকই থাকে ; 'এই জন্তই এই প্রকার পাশ্চাত্য পঙ্ডিতদিগের গ্রন্থ যাহার! 
পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে অনেকের এইবর্প ধারণ! হয় বে, সংস্কৃত সাহিত্যে সদা- 
চরণের কিংব1! নীতির মূলতত্বের কোন বিচার আলোচনাই হয় নাই। তাহার! 
বলেন যে, “আমাদের দেশের গহন তত্বন্ঞান হইতেছে একমাত্র বেদান্ত । ভাল? 
“বর্তমান বেদান্তগ্রন্থ দেখিলে দেখা! যায় যে উহা সাংসারিক কম্ম সম্বন্ধে প্রায় 
উদ্দাসীন। এই অবস্থায় কম্মযোগশাস্ত্রের কিংবা নীতির বিচার কোথায় পাওয়া 
যাইবে? ব্যাকরণ কিংবা ন্যায়সংক্রান্ত গ্রন্থে তে। এই বিচার আমিতেই পারে না ? 
এবং স্মৃতি গ্রন্থাদিতে ধর্শাহ্ত্রর সংগ্রহের বাহিরে আর কিছুই পাওয়া যায় না। তাই 
আমাদের প্রাচীন শান্ত্রকাঁর মোক্ষেরই গহন বিচারের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া! যাওয়ায়, 
সদাচরণের কিংব! নীতিধন্মের মূলতত্বের বিচার আলোচনা করিতে ভুলিয়া 
গিয়াছেন*। কিন্তু মহাভারত এবং গীতা মনোষোগপূর্বক অনুশীলন 
করিলে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইতে পারে। হহার পরেও কেহ কেহ 

বলেন ষে, মহাভারত অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ হওয়া তাহা 'পাঠ করিয়া 
সম্পূর্ট মনে রাখ। বড়ই কঠিন; এবং গীতা ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলেও উহাতে 
সাম্্রনান্নিক টীকাকারদিগের অভিপ্রার অচুদারে কেবল মোক্ষপ্রাপ্ডিরই . 
জ্ঞান বল! হইয়াছে । কিন্তু কেহ ভাবিয়। দেখেন নাই যে, সন্াস ও 
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কন্দ্রষোগ এই ছুই মার্গ আমাদের দেশে বৈদিক কাল হইতেই প্রচলিত 
আছে; কোনও সময়ে সমাজে সন্নাসমাগীর লোক অপেক্ষা কন্ধমষোগেরই 
অন্ধষায়ীদিগের সংখ্য। সহশ্রগুণ অধিক হয়) এবং পুরাপইতিহাসে যে সকল 
কর্মশীল মহাপুরুষদিগের অর্থাৎ কর্দবীরদিগের বর্ণন। পাওয়া যায়, তাহারা 
সকলেই কম্মরযোগমার্মেরই অন্ুপরণকারী ছিলেন। যদি এই সমস্ত কথ! সত্য 
হুয়, তবে এই কর্্মবীরদিগের মধো কি একজনেরও কম্মযোগমার্গ সমর্থন করিবার 
বুদ্ধি হইল না? সেই সময়ে সমস্ত জ্ঞান ব্রাঙ্গণঞ্জাতির মধ্যেই ছিল এবং বেদাস্তী 
ব্রাহ্মণ কর্মনপন্বন্ধে উদাসীন থাকায় কর্মযোগসংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিত হয় নাই, এইরূপ 
কারণ যদি কেহ দেখাক, তাহাও যুক্তিসঙ্গত বল ধায় না। কারণ, উপনিষদের . 
কালে, এবং তদনন্তর ক্ষত্রিযদের মধোও জন ক-্রীকঞ্চের ন্যান্ন জ্ঞানী পুরুষ উৎপন্ন 
হইয়াছেন; এবং ব্যাসের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্রাহ্গণের। বড় বড় ক্ষত্রিয়ের হতিহাসও 
লিখিয়াছেন। এই ইতিহাস লিখিবার সমর, যে সকল মহাপুরুষদিগের হতিহাস 
আমর। লিখিতেছি তাহাদের চরিত্রের মণ্ম ব! রহস্যও ব্যক্ত করিতে হইবে তাহা 
কি তাহাদের নিবেচনাক় আসে নাই ? এই মণ্ম বা রহস্াকেই কন্মযোগ কিংব। 
ব্যবহারশাস্ত্ব বলে; এবং তাহ। বলবার জন্যই মহাভারতের স্থানে স্থানে সথঙ্ষ্ ধর্মা- 
ধন্ম্বের বিচার করিয়। শেষে জগতের ধারণ-পোষণের কারণীভূত সদাচারের অর্থাৎ 
ধন্মের মূলতত্বের বিচার মোক্ষদৃষ্টিকে ত্যাগ না৷ করিয়া তায কর৷ হইয়াছে। 
অন্য পুরাণেও এইরূপ অনেক প্রসঙ্গ আছে। কন্ত গীতার তেজের সন্মুখে অন্য 
সমন্ত বিচার-আলোচনা ফিক। হইয়া যায়, এই কারণেই ভগবদ্গীতা৷ কম্মযোগশাস্ত্রের 
প্রধান গ্রন্থ হুইয়। পাঁডয়াছে। কম্মযোগের প্রকৃত স্বরূপ কি, পুর্ব পুর্বব প্রকরণে 
আমি তাহার সবিস্তার বিচার করিয়াছি। তথাপি গীতায় বণিত কন্মাকর্মের 
আধ্যাত্মিক মূলতব্বের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-প্রতিপািত নীতির মুলতত্বের 
কতট। মিল হয় তাহার তুলনা যতক্ষণ না কার ততক্ষণ গাতাধর্মের নিরূপণ সম্পূর্ণ 
হইয়াছে তাহা বলিতে পার যায় না । এই তুলন। করিবার সময় ছুইপক্ষের অধ্যা- 
অজ্ঞানেরও তুলনা করিতে হইবে। কিন্তু এই কথা সর্বমান্য বে, পাশ্চাত্য 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দৌড় এখন পর্যযস্ত আমাদের বেদাস্তকে ছাড়াইক্সা! বেশীদূর 
যার নাহ; তাহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধ্যাত্মশাসত্রের তুলনা করিবার বিশেষ 
কোনই আবশ্যকত। থাকে ন* । এই অবস্থার এখন কেবল সেই নীতিশাস্ত্রের 
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কিংবা কর্্মবোগের তুলবারই বিষয় অবশিষ্ট থাকে, যাহার সম্বন্ধে কাহারো কাহারে! 
ধারণ। আছে এই যে, এই বিষয়ের উপপত্তি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেন 
নাই। কিন্তু এই একট! বিষয়েরই বিচারও এত বিস্তৃত আছে যে, তাহার পুর্ণবূপে 
প্রতিপাদন করিতে হইলে এক স্বতন্ত্র গ্রস্থই লিখিতে হয়। তথাপি এহ গ্রন্থে 
এই বিষয় একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াও বাঞ্চনীয় নহে মনে করিয়া, একটু আভাস 
দিবার জন্য তদন্তর্গত উল্লেখযোগ্য কোন কোন কথা এই উপসংহারে আলোচন। 
করিতেছি । 

একটু বিচার করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে, সদাচরণ ও ছুরাচরণ 
এবং ধর্ম ও অধর্ম--এই শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান মনুষ্যের কর্মসন্বন্ধেই 
প্রয়োগ করা বায় বলিয়।, নীতিমত্তা শুধু জড় কর্মের মধ্যে নহে, কিন্তু বুদ্ধির 
মধো থাকে । “ধন্দ্দো হি ভেষামধিকে। বিশেষঃ৮- ধর্মীধর্মঙ্ঞান মনুষোর অর্থাৎ 
বুদ্ধিমান প্রাণী দিগেরই বিশিষ্ট গুণ--এই বচনের তাৎপধ্্য ও ভাবার্থও 'এই। 
কোন গাধ! বা ষাড়ের কার্য দেখিয়। আমরা উহাকে উপত্রবী বলি সত্য ১ 
কিন্ত উহ ধাক্কা দিলেও তাহার নামে কেহ নালিস করে না; এই প্রকারই 
কোন নদীতে বাণ আসিয়া ফসল ভাসাইয়া লইয়া! গেলেও, “অধিক লোকের 
অধিক ক্ষতি” হইল বলিয়া কেহ নদীকে ভয়ঙ্কর বলিলেও উহাকে কেহ ছুরাচার 
কিংবা! দ্য বলে না। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্থ করেন যে, ধর্মাধঙ্মের 
নিয়ম মন্যষ্যের ব্যবহারেরই যদ্দি“উপযুক্ত হয় তবে মন্ুষযের কর্মের ভালমন্দ 
বিচারও কেবল তাহার কর্ম অনুসারেই করিতে বাধা কি? এই প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া কিছু কঠিন নহে। অচেতন বস্ত ওপশুপক্ষী প্রভৃতি মুঢ় যোনিসস্তৃত 
প্র্জীদের কথ! ছাড়িয়া মন্ুষ্যেরই কার্যের বিচার করিলেও দেখা যায় যে, যখন 
কেহ মুঢ়ৃতা কিংবা অন্ঞানবশতঃ কোন অপরাধ করে, তখন সে সংসারে এবং 
আইনের দ্বারা ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। হহা! হইতে সিদ্ধ হয় ষে, 
মন্ুযোরও কন্মাকম্মের ভালমন্দ স্থির করিবার জন্য, সর্বপ্রথম কর্তার বুদ্ধিরই 
অর্থাৎ সে কিহেতু সেই কম্শা করিয়াছিল এবং উক্ত কর্মের পরিণামের জ্ঞান 
তাহার ছিল কি না, পণমে অবশ্যই তাহারই বিচার করিতে হয়। কোন 
ধনী গৃহস্থের পক্ষে আপন ইচ্ছা অনুসারে দানধন্ম করা কিছুই কঠিন নহে। 
কিন্ত এই কাধ্যটি ভালো” হইলেও তাহার প্রকৃত নৈতিক মুল্য উহার স্বাভাবিক 
ক্রিয়া হইতেই নির্ধারণ করা যায় না। ইহার জন্য, সেই ধনী গৃহস্থের বুদ্ধি 
সত্যসত্যই শ্রদ্ধাযুক্ত কি ন! ভাহাও দেখিতে হয় । এবং হহার নির্ণন্ন করিবার 
জন্য, সহজ ভাবে কৃত এই দান ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ যাঁদ না'থাকে, তবে 
এহ দানের 'যোগাত। শ্রদ্ধাপূর্বক কৃত দানের সমান মনে করা যায় না 
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৪৮২, গীতারহস্য অথবা! কর্ম যোগশান্ত্র । 

অন্ততঃ সন্দেহ করিবার ষোগা কারণ থাকিয়া ষায়। সমস্ত ধর্াধর্দের বিচার 
হইলে পর মহাভারতে এক উপাখ্যানে এই বিষয়ই সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। 
যুধিষ্ঠির রাজ্যারঢ় হইলে পর তিনি যে রুহৎ অশ্বমেধ ষক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে 
অন্নসন্তর্পণ ও দানকর্ম্ের দ্বারা লক্ষ লোক তৃপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করিতে 
লাগিল। তখন সেখানে এক দিব্য নকুল আসিয়া তাহাকে এইরূপ বলিতে লাগিল 
যে, *তোমার প্রশংস। বৃথাই করা হইতেছে । পুর্বে এই কুরুক্ষেত্রেই উদ্চবৃত্তির 
দ্বার! অর্থাৎ ক্ষেত্রে পতিত শদোর দান। খু'টিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত এইরূপ এক 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন নিজে ও তাহার স্ত্রীপুত্র কয়েক দিন যাবৎ উপবাসী 
থাকিলেও, ঠিক ভোজনের সময় অকন্মাৎ গৃহে আগত ক্ষুধিত অতিথিকে সে 
নিজের ও স্ত্রীপুত্রদের সম্মুখস্থ সমস্ত ছাতু সমর্পণ করিয়া যে আতিথ্য করিয়াছিল, 
তুমি যতই বৃহৎ যজ্ত কর না কেন-উহা তাহার কাছেও যাইতে পারে না” 
(মভা. অশ্ব, ৯০)। এই নকুলের মুখ ও অর্ধাঙ্গ সোনার ছিল। যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ 
যজ্ঞের যোগ্যতা এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত একসের ছাতুর সমানও নহে, এইক্বপ 
বলিবার কারণ সে বলিল যে, “এর ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথির উচ্ছিষ্টের উপর 
গড়াগড়ি দিয়া আমার মুখ ও অর্ধাঙ্গ সোনার হইয়াছে, কিন্তু যুধিঠিরের যজ্ঞ- 
মণ্ডপের উচ্ছিষ্টের উপর গড়াগড়ি দিয়! আমার বাঁকী অঙ্গ সোনার হয় নাই !” 
এস্কলে কর্মের বাহা পরিণামের দিকেই নজর দিয়া, অধিক লোকের অধিক হিত 
কিরূপে হয় তাহার বিচার যদি আমর! করি তাহা হইলে, এক অতিথিকে তৃপ্ত 
করা অপেক্ষা লক্ষ লোকের তৃপ্তিসাধনের যোগযত। লক্ষগুণে অধিক এইরূপ 
সিন্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু কেবল ধর্মৃষ্টিতেই নহে, নীতিদৃষ্টিতেও এই সিদ্ধান্ত 
ঠিক হইবে কি? ক্ঞাহারও বহু ধনসম্পত্তি লাভ করা, কিংবা পরোপকারের 
জন্য বড় বড় কাজ করিবার সুযোগ পাওয়া, শুধু তাহার সর্দাচারেরই উপর 
নির্ভর করে না। সেই গরীব ব্রাঙ্গণ অর্থাভাবে বড় যজ্ঞ করিতে পারে নাই 
বলিয়া তাহার যথাসাধ্য স্বর্নকার্য্ের নৈতিক কিংব! ধর্মমূলক মূল্য কিকম মনে 
করা যাইবে? কখনও নহে । কম মনে করিলে, দরিদ্র ব্যক্তি ধনবানের ন্যায় 
নীতিমান্ ও ধার্মিক হইবার কখনই আশা! করিতে পারে না--এইক্প সিদ্ধান্ত 
করিতে হয় । আত্মস্বাতন্ত্্য অন্ুদারে আপনার বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখা গর ব্রাহ্মণের 
আয়ত্তাধীন ছিল; এবং তাহার স্বল্প আচরণ হইতে, তাহার পরোপকা রবুদ্ধি 
যুধিষ্টিরেরই ন্যাক়্ শ্তদ্ধ ছিল এই সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় না থাকে তাহ! হইলে 
তাহার ও তাহার স্বপ্ন কার্ষোর নৈতিক মূল্য, যুধিষির ও তাহার আড়স্কুরময় য্জের 
সমতুল্যই মনে' করিতে চুইবে।' অধিক কিঃ একথাও বল! যাইতে 'পারে যে, 
কয়েকদিন যাবৎ উপবাসী হইলেও, অন্নসন্তর্পণের দ্বারা অতিথির প্রাণ বাচাইবার 
জন্য প্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছিল তাহাতে তাহার শুদ্ধ বুদ্ধি অধিকতর 
ব্যক্ত হইতেছে । ইহা তে! সকলেই জানে যে, ধৈর্য্যাদি গুণের ন্যায় শুদ্ধ বুদ্ধির 
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প্রকৃত পরীক্ষা সঙ্কটকালেই হয়; এবং সঙ্কটের সময়েও যাহার শুদ্ধ বৃদ্ধি 
(নৈতিক সন্ব) টলেনা সে-ই প্রকৃত নীতিমান্ ইহাই কাণ্টও আপন 
নীতিগ্রস্থের আরম্তে প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত নকুলের অভিপ্রায়ও এইরূপ 
ছিল। কিন্তু রাজ্যারূঢ় হইলে পর সম্পৎকালে অনুষ্ঠিত শুধু এক অশ্বমেধ যক্তের 
দ্বারাই যুধিষ্টিরের শুদ্ধ বুদ্ধির পরীক্ষা হইতে পারিত না) তাহার পূর্বেই অর্থাৎ 
আপৎকালে অনেক বাধাবিস্বের প্রসঙ্গে উহার পূর্ণ পরীক্ষা হইয়। গিয়াছিল 
তাই, ধর্মাধন্মনির্ণর়ের সক্ষম নীতি অনুসারে ও যুধিষির ধার্মিক ইহাই মহাভারত, 
কারের সিন্ধান্ত । বল! বাহুল্য ষে, তিনি নকুলকে নিন্দুক বলিক়্াছেন। এস্থলে 
আর এক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়। আবশ্যক যে, মহাভারতে ইহা বর্ণিত 
হইয়াছে যে, অশ্বমেধষজ্ঞকারী যে গতি প্রান্ত হয়, সেই গতিই গর ব্রাহ্মণও 
পাইয়াছিল। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, প্র ব্রাহ্মণের কর্মের যোগাতা৷ যুধিটিরের 
যজ্ঞ অপেক্ষ! অধিক না হইলেও, মহাভারতকার উভরের নৈতিক ও ধর্শসন্বন্ধীয় 
মূল্য একইরূপ মনে করেন তাহ। নিঃসন্দেহ। ব্যবহারক্ষেত্রেও দেখা যায় ষে, 
যখন কোন লক্ষপতি কোন ধর্মকার্যে হাজার টাক! চাদ দেন এবং কোন 
গরীব লোক একটাকা চাদ। দেয় তখন আমর! এঁ উভয়ের নৈতিক মূল্য 
একই মনে করি। "্টাদা শব্দ প্রয়োগে এই দৃষ্টান্ত দেওয়ায় কেহ কেহ 
আশ্চর্য হইতে পারেন; কিন্তু বস্তত আশ্যর্য হইবার কথ নাই, কারণ 
উদ্ত নকুলের কথ! যখন চলিতেছিল সেই সময়েই ধন্মীধর্মের বিচারে বলা 
হইয়াছে £-_ 

সহঅশক্তিশ্চ শতং শতশক্তির্শাপি চ। 
দদ্যাদপশ্চ যঃ শক্ত্য। সর্ধ্বে তুল্যফলাঃ স্থৃতাঃ ॥ 

অর্থাৎ "হাজার-ওয়াল! শত মুদ্রা, একশো-ওয়াল। দশ মুদ্রা, এবং কেহ ষথাশক্তি 
একটু জল দিলেও তুল্যফল হয় অর্থাৎ এই সমস্তের যোগ্যতা এক সমান” 
(মভা. অশ্ব, ৯০, ৯৭) এবং পপত্রং পুম্পং ফলং তোয়ং” (গী. ৯. ২৯) 
এই গীতাবাক্যের তাৎপর্যযও ইহাই। আমাদের ধন্মেই কেন, খৃষ্টার় ধর্মে 
এই তব উক্ত হইপাছে। প্যাহাকে অনেক দেওয়া হইন্নাছে তাহার নিকট 
অনেক প্রত্যাশী করা! যাস” (ল্যুক. ১২. ৪৮) একস্থানে খুষ্ট এইরূপ 
বলিয়াছেন। একদিন যখন তিনি দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন, তখন 
সেখানে ধর্মার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার কাজ সুরু হইলে পর, এক অত্যন্ত 
গরীব বিধবা যে ছুইটি পয়প। তাহার কাছে ছিল তাহা ধন্মার্থে দিলু দেখিয়া 
“এই স্ত্রীলোক সর্বাপেক্ষা অধিক দান করিয়াছে” এহবুপ উক্তি খুষ্টের সুখ হইতে 
বাহির হইল-_এই কথা বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে (মার্ক, ১২- ৪৩ ও ৪৪)1 
ইহা হহতে প্রকাশ পায় যে, কর্মের যোগ্যতা কর্তার বুদ্ধি হইতেই নির্ধারণ 
করিতে হয়; এবং কর্তার বুদ্ধি শুদ্ধ হইলেঃ অনেক ক্ষুদ্র কণ্মাও অনেকসময় বড় 



8৮৪ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশান্তর। 
বড় কর্মের নৈতিক যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, এই কথা খৃষ্টেরও মানা ছিল। 
উল্ট/পক্ষে অর্থাৎ বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে কোন কর্মের নৈতিক যোগাতার বিচার 
করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, হত্যা কর! কম্মট! একই হইলেও 
আত্মরক্ষার্থ অন্যকে মারা এবং কোন ধনী পথিককে ধনের জন্য পথে হত্যা 
করা, এই ছুই ব্যাপার নীতিদৃষ্টিতে অত্যন্ত ভিন্ন । জর্খন কবি শিলর এই 
ধরণের এক প্রসঙ্গ স্বকীয় “উইলিয়ম টেল* নামক নাটকের শেষে বর্ণনা 
কবিয়াছেন; এবং সেথানে বাহত দেখিতে সমান ছুই কাধ্যের মধ্যে তিনি 
বুদ্ধির শুদ্ধতা-অশুন্ধতামূলক যে ভেদ দ্েখাইয়াছেন তাহাই স্থার্থত্যাগ ও 
স্বার্থের কারণে হত্যা এই ছুয়ের মধ্যেও আছে । ইহ। হইতে জান যায় যে, কর্ম 
ছোট হউক বড় হউক বা সমান হউক, তাহার মুধ্যে নৈতিক দৃষ্টিতে যে ভেদ 
হয় সেই ভেদ কর্তার হেতুমূলেই হইয়। থাকে । এই হেতুকেই উদ্দেশ; বাসনা 
কিংব। বুদ্ধি বলে। কারণ, “বুদ্ধি” শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ “ব্যবসায়াত্মক ইন্দ্রিয়” 
হইলেও জ্ঞান, বাসনা, উদ্দেশ্য ও হেতু, এই সমস্ত বুদ্ধীত্দিয়-ব্যাপারেরই ফল, 
অতএব উহাদিগকেও সাধারণত বুদ্ধি নীমে অভিহিত করিবার ব্রীতি আছে ॥ 
এবং স্থিত প্রজ্ঞের সাম্যবুদ্ধিতে ব্যবসার়াত্মরক বুদ্ধির স্থিরতা ও বাসনাত্মক 
বুদ্ধির শুদ্ধতা এই ছুয়েরই সমাবেশ হয় ইহাও পুর্বে বল! হইয়াছে । যুদ্ধ করিলে 
কত মন্ত্রষ্যের কত কল্যাণ হইবে এবং কত লোকের কত ক্ষতি হইবে তাহা দেখ, 
ভগবান অজ্জনকে এরূপ বলেন নাই ;$ বরং ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন ষে, তুমি 
যুদ্ধ কৰিলে ভীম্ম মরিবে কি দ্রোণ মরিবে, এসময়ে এই বিচার গৌণ? তুমি 
কোন্ বুদ্ধিতে ( হেতুতে ব! উদ্দেশ্যে ) যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহাই হইল 
মুখ্য প্রশ্ন । তোমার বুষ্ধি যদি স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যার শুদ্ধ হয় এবং যদি সেই শুদ্ধ ও 
পবিত্র বুদ্ধি অনুসারে তুমি আপন কর্তব্য করিতে থাক, তবে ভীম্ম কিংব! দ্রোণ 
মরিলেও তাহার পাপ তোমাতে বর্তিবে না। ভাীম্মকে মারিবার ফলাশায় তো 
তুমি বুদ্ধ করিতেছ না। তোমার জন্মগত অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত রাজ্যের ভাগ 
তুমি চাহিয়াছ এবং যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রটি না করিয়া সামোপচারের 
মধাস্থতাও করিয়াছ ( শাং অ. ৩২ ও ৩৩), কিন্তু যখন চেষ্টা দারা এবং সাধুতা 
স্বার৷ মিলন ঘটিল্র না, তখন নিরুপায় হইয়া তুমি যুদ্ধ করিবে স্থির করিলে। 
ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই । কারণ, স্বধন্্থ অনুসারে প্রাপ্ত অধিকার 
হইলেও যেমন কোন ব্রাহ্মণের পক্ষে ছুষ্ট লোকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা না করাই 
কর্তব্য সেইরূপ প্রসঙ্গ আসিলে ক্ষত্রিয়-ধ্ম অনুসারে লোকসংগ্রহের জন্য উহার 
প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করাই (তোমার কর্তব্য (মা. উ, ২৮ ও ৭২ বন, ৩৩৪৮ ও 
৫০ )। ভগবানের উক্ত যুক্তিবাদ ব্যাসদেবও স্বীকার করিক়্াছেন এবং তিনি 
ইহ! দ্বারাই পরে শাস্তিপর্বে ষুধিষ্টিরের সমস্যার মীমাংস! করিয়াছেন (শাং অ. 
৩২ ও ৩৩)। কিন্তু কণ্মাকর্্শ নিণয়ার্থ বুদ্ধিকে এইরূপ শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও শুদ্ধ 
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বুদ্ধি কি তাহা! এক্ষণে বূলা আবশ্যক । কারণ, মন ও বুদ্ধি এই ছুই একতির 
বিকার; তাই উহা ম্বভাবত সাত্ধিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন. প্রকার 
হইতে পারে । তাই বুদ্ধিরও অতীত নিত্য আত্মার শ্বরূপকে বে জানে এবং তাহা! 
সর্বহৃতে একই ইহা উপলব্ধি করিপ্না তদন্নুপারে কার্ধাকার্ষোের ষে নিপ্র করে 
তাহারই বুদ্ধিকে গীতাশান্ত্রে শুদ্ধ বা সাত্বিক বল! হইয়াছে । এই সাত্বিক বুদ্ধিকেই 
সামাবুদ্ধিও বলে) এবং তাহার মধ্যে “সাম্য” শব্দের অর্থ “সর্বভৃতান্তর্গত আত্মার 
একত্ব বা সাম্য উপলব্ধি কর1”। যে বুদ্ধি এই সাম্যকে উপলব্ধি করে না তাহ! 
শুদ্ধও নহে, সাত্বিকও নহে। নীতি-নির্ণয়ের কাজে সাম্যবুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়! 
মানিলে, বুদ্ধির এই সমত। কিংবা সাম্য কিন্ধপে উপলব্ধি করিতে হইবে, এই 
প্রশ্ন স্বতই উৎপন্ন হয়; কারণ, বুদ্ধি অন্তরিক্ড্িয় হওয়ায়, তাহার ভাল-মন্দ 
চক্ষে দেখ! যায় না। এই জনা, বুদ্ধি সম ও শুদ্ধ কি না, তাহার পরীক্ষার 
জন্য প্রথমে মন্ুষ্যের বাহা আচরণের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক ; নতুবা, 
আমার বুদ্ধি ভাল এইরূপ মুখে বলিয়া যে কোন মনুষা যাহা খুসি তাহা করিতে 
থাকিবে । তাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষকে তাহার খ্বভাবের দ্বারাই চেন৷ যায়, 
শুধু বাকপটু হইলেই তাহাকে প্রকৃত সাধু বলা! যায় না, এইরূপ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । 
স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভগবদৃভক্তের লক্ষণ বলিবার সময় উক্ত পুরুষ জগতে অন্য লোকের 
সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই মুখারূপে ভগবদ্গীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে 8 
এবং ১৩শ অব্যায়ে জ্ঞানের ব্যাখা ও এইরূপ-_অর্থাৎ স্বভাবের উপর জ্ঞানের কি 
পরিণাম ঘটে-_কবরা হইয়াছে । ইহা! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, বাহ্য 
কর্দের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করিবে না, গীতা ইহা কখনও বলেন নাই। কিন্ত 
ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কাহারও,__বিশেষতঃ অজ্ঞান মন্ুষ্যের- বুদ্ধি সম 
কি না পরীক্ষা করিবার জন্য যদিও তাহার বাহ্য কম্খ বা আচরণই--এবং 
তন্মধ্যেও সংকট সময়ের আচরণই-_মুখ্য সাধন, তথাপি কেবল এই বাহ্য 
আচরণের দ্বারাই নীতিমস্তার অন্রাস্ত পরীক্ষা সর্বদা! হইতে পারে না। কারণ, 
প্রসঙ্গবিশেষে বাহা কন্ম ক্ষুদ্র হইলেও তাহার নৈতিক মূল্য বড় কর্মেরই তুল্য 
হুইয়! থাকে, ইভা নকুলোপাখ্যান হইতে সিদ্ধ হয়। তাই আমাদের শাস্ত্রকারের! 
এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাহ্য কণ্ম ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, এবং তাহাতে 
একেরই সুখ হউক বা অনেকের হউক, তাহাকে কেবল শুদ্ধ বুদ্ধির এক প্রমাণ 
মানিতে হইবে-_ইহা৷ অপেক্ষা তাহাকে অধিক মহত্ব না দিয়া, এই বাহ্য কন্ধান্থ- 
সারে কর্তীর বদ্দি কতটা শুদ্ধ তাহা প্রথমে দেখিতে হইবে; এবং শেষে এই 
প্রকারে বাক্ত শুদ্ধ বুদ্ধি অনুসারেই উক্ত কর্মের নীতিমন্ত্রার নির্ণ করিতে হইবে; 
গুধু বাহ্য কর্ম অনুসারে নীতিমত্তার যোগ্য নির্ণয় হয় না । কারণ এই যে, 
“কম্দাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ” (গী. ২. ৪৯), এইরূপ বলিয়৷ গীতার কম্মষোগে সম ও 
শুদ্ধ বুদ্ধিকে অর্থাৎ বাসনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । নারদপঞ্চরাজ্জ নামক 



৪৮৬ গীসারহস্য অথবা কল্পযোগশাস্ত্র ৷ 

ভাগবত ধর্মের গীতা অপেক্ষাও অর্বাচীন এক গ্রন্থ আছে; উহাতে মার্ক 
নারদকে. বলিতেছেন যে-_- ৰ 

মানসং প্রাণিনামেব সর্বকর্মৈককারণম.। 
মনোহ্ুরূপং বাক্যং চ বাক্যেন প্রশ্ফুটং মনঃ ॥ 

অর্থাৎ প্প্রাণীদিগের মনই সমস্ত কর্মের একমাত্র (মূল ) কারণ ) শ্ননের অন্ুরূপই 
বাক্য নির্গত হয়, বাক্যের দ্বারা মন প্রকাশ পায়” (না. পং, ৯: ৭. ১৮)। 
সার কথা, সর্বপ্রথম মন ( অর্থাৎ মনের নিশ্চয় ), তাহার পর সমস্ত কন্ম ঘটিতে 
থাকে । তাই কন্মীকণ্ধ নির্ণয়ার্থ গীতার শুদ্ধ বুদ্ধির সিক্গাস্তই বোদ্ধ গ্রস্থকারেরা 
স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণ যথ। _ধম্মপদ নামক বৌদ্ধধন্্ীদিগের প্রসিদ্ধ 
নীতিগ্রন্থের আস্তেই উক্ত হইয়াছে__ 

মনে! পুববঙ্গমা ধর্ম! মনোসেঠ্ঠ (শ্রেষ্ঠা ) মনোময়! । 
মনসা চে পছুঠঠেন ভাসতি বা করোতি বা। 
ততো নং ছুকৃখমন্েতি চক্কনু বহুতো পদং ॥ 

অর্থাৎ “মন অর্থাৎ মনের ব্যাপার প্রথম, তাহার পর ধর্ধর্মের আচরণ) এইরূপ 
ক্রম হওয়ায় এই কাজে মনই মুখ্য ও শ্রেষ্ঠ; তাই এই সমস্ত ধর্মকে মনোময়ই 
বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ কর্তীর মন যে প্রকার শুদ্ধ বা দুষ্ট থাকে, সেই প্রকার 
তাহার বাক্য ও কন্মও ভাল বা মন্দ হয় এবং তদনুসারে পরে তাহার সুখহ্ংখ 

ভোগ করিতে হয় |” * এই প্রকারে উপনিষদ ও গীতার এই অনুমানও ( কৌ 
ফী. ৩.১ এবং গীতা ১৮, ১৭ ) বৌদ্ধদিগের মান্য হইয়াছে যে, যাহার মন 

একবার শুদ্ধ ও নিক্ষাম হয় সেই স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষের দ্বারা কোন পাপই ঘটিতে 
পারে না, অর্থীৎ সমস্ত কর্ম করিস্সাও তিনি পাপপুণ্যে অলিপ্ত থাকেন। এই 
জন্য “অহ অর্থাৎ পূর্ণীবস্থায় উপনীত ব্যক্তি সর্বদাই শুদ্ধ ও নিষ্পাপ থাকেন, 
এইরূপ বৌদ্ধ ধর্গ্রস্থের অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে ( ধন্মপদ ২৯৪ ও ২৯৫) 
মিলিন্দ-প্র. ৪. ৫, ৭) | 

পাশ্চাত্যদেশে নীতিনির্ণয়ের জন্য ছুই পন্থা আছে--প্রথম আধিদৈবত পন্থা, 
যাহাতে সদসদ্বিবেক-দেবতার শরণ লইতে হয়; এবং দ্বিতীয় আধিভৌতিক 
পস্থা, ধাহাতে "অধিক লোকের অধিক হিত কিসে হয়” এই বাহা কষ্টিপাথর 
অন্থুদারেই নীতিনির্ণর করিতে বলা হয়। কিন্তু এই দুই-ই শাস্তুষ্টিতে অপূর্ণ ও 
একদেশদর্ণী এইরূপ উপরি-উক্ত বিচার আলোচন হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে । 
কারণ, সদ্রসদূবিবেকশক্তি বলিয়া! কোন স্বতন্ত্র বস্ত কিংব! দেবতা নাই; কিন্তু উহা! 

* এই পালী গ্নোকের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্ত আনার মতে, 
এই শ্লোক কন্মাকর্পের নির্ণয়ার্থ মন কির্প তাহ! দেখিতে হয়, এই তথ্বের উপরেই রচিত 
হইয়াছে। মোক্ষমূলর সাহেবের ধন্মপদের ইংরেজী ভাষীত্তরে এই প্লোকের উপর টিগগনী দেখ। 
2৪, 13৭ 1, ৬০01, 4, 100, ৪, 4, 



উপসংহার । ৪৮৭. 

ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিরই অন্তভূ্ত, সেই কারণে প্রত্যেকের প্রকৃতি ও শ্বভাবানুসারে 
উহার সদসদ্বিবেকবুদ্ধিও সান্তিক, রাঞ্সিক কিংবা তামসিক হয় । এই অবস্থার 
উহার কার্য্যাকার্যানির্ণ্ দোষরহিত হইতে পারে না) এবং কেবল “অধিক 
লোকের অধিক সুখ” কিসে হয় এই বাহ্য আধিভৌতিক কষ্টিপাথরের দিকেই 
লক্ষ্য করিয়৷ নীতিমত্তার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, কর্মকারী ব্যক্তির বুদ্ধির কোনও 
বিচার হইতে পারিবে না। তখন কোন ব্যক্তি যদি চুরি কিংবা ব্যভিচার করে 
এবং তাহার বাহ্য অনিষ্টকর পরিণাম কমাইবার বা লুকাইবার অভিপ্রায়ে পুর্ব 
হইতেই সাবধান হইয়। কুটিল সতর্কতা অবলম্বন করে, তবে ইহাই বলিতে হয় যে 
তাহার দুক্ষর্ম আধিভৌতিক নীতি দৃষ্টিতে সেই পরিমাণে গহিত নহে। তাই কেবল 
বৈদ্দিক ধর্মেই কাক্জিক বাচিক ও মানসিক শুদ্ধতার আবশ্যকত। বর্ণিত হহয়াছে 
(মনু, ১২, ৩৮; ৯,২৯) এগ নহে ঃ-_বাইবেলেও ব্যভিচারকে কেবল 
কায়িক পাপ মনে না করিয়া, পরস্ত্রীর প্রতি পুরুষের কিংবা পরপুরুষের 
প্রতি স্ত্রীলোকের কুদৃষ্টিপাতকে ও ব্যভিচারের মধ্যে ধরা হইক্জাছে ( মাথ্যু, ৫. 
২৮) এবং বৌদ্ধধর্ম্মে কারিক অর্থাৎ বাহক শুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বাচিক ও 
মানসিক শুদ্ধতারও আবশ্যকত! উক্ত হইয়াছে । ধন্ম, ৯৬ এবং ৩৯১ দেখ )। 
তাছাড়া গ্রীণ আরও বলেন যে, বাহ্য সুখই পরম সাধ্য মনে করিলে তাহ৷ অঞ্জন 
করিবার জন্য মন্তুষ্য-মন্ুষ্যে ও বাষ্্রেরাষ্রে রেষারিষি হহয়৷ ঝগড়া বাধিবারও 
সম্ভাবন। থাকে ; কারণ বাহ্য সুখাঁজ্জনের জন্য যে ষে বাহ্য সাধন আবশ্যক, সে 
সমস্তই প্রায় অন্যের ছুঃখজনক কম্ম না করিলে নিজের লাভ হয় না। কিন্ত 
সাম্য বুদ্ধির বিষয়ে তাহ। বল। বায় না। এই অন্তঃস্থখ আত্মবশ, অর্থাৎ ইহ। অন্য 
কোন মন্ুয্যের সুখের অন্তরার ন! হইন়্। প্রত্যেকেরই আয়ত্ত হইতে পারে। শুধু 
তাই নহে, আটম্বৈক্য উপলব্ধি করিয়া সমস্ত ভুতের সহিত সমভাবে ব্যবহার করা 
যাহার দেহস্বভাব হহয়া দ্াড়াইক়াছে, তাহার দ্বারা গুপ্ত ব৷ প্রকাশ্য কোন 
উপায়্েই কোন ছুষ্ট কণ্ম ঘটিরার সম্ভাবনাই থাকে না) এবং “অধিক লোকের 
অধিক সুখ কিসে হয় সর্বদা তাহাই দেখিয়। চল* একথা তাহাকে বলা আবশ্য- 
কই হয় ন।। কারণ, ষে মন্ুুষ্নামের যোগ্য, সে যে-কোন কাজই করুক না, 
তাহা সারাসার বিচাব্ করিয়াহই করিবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। কেবল নৈতিক 
কর্মের নির্ণরার্থই সারাসপার বিচার করিতে হইবে এনপ নছে। সারাসার বিচার 
করিবার সময় অন্তঃকরণ কিব্ধুপ হওয়া! উচিত ইহাই গুরুতর প্রশ্ন উঠে। কারণ, 
সকলের অস্ডকরণ এক রকম হয় না। তাই “অস্তঃকরণে সর্বদ।ই সাম্যবুদ্ধি 
জাগৃত রাখা উচিত” এই কথ! যখন বলা হইয়াছে, ত্নন আবার অধিকাংশ 
লোকের কিংবা! সমস্ত ভূতের হিতসম্বন্ধে সারাসার বিচার কর, ইহ। আর পৃথক্ 
করিয়া বলিৰার প্রয়োজন নাই। প্রাপীগণের সম্বন্ধে মানবজাতির যাহা কিছু 
কণ্তব্য আছে, তাহ! তো আছেই, কিন্তু মুক পশুদিগের সম্থন্ধেও মন্থয্যের কিছু 
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কর্তধা আছে যাহার সমী“বশ কার্যযাকার্ধাশাস্ত্রের মধ্যে করা উচিত--পাশ্চাতা 
পণ্ডিতও এখন এইরূপ বপিতে আরম্ভ করিক়্াছেন। এই ব্যপক দৃষ্টিতে দেখিলে 
“অধিক লোকের অধিক হিত” অ£পক্ষা “সর্বভূতহিত” শব্দই অধিক,ব্যাপক 'ও 
উপযুক্ত, এবং “সাম্যবুদ্ধি”র মধ্যে এই সমস্তেরহ সমাবেশ হয়, এইরূপ উপলব্ধি 
হইবে। উপ্টাপক্ষে, কাহারও বুদ্ধি শুদ্ধ ও সম নহে এইরূপ মনে করিলে, “অধিক 
লোকের অধিক ম্থথ” কিসে হয় তাহ স্থির করিবার হিসাব অন্রান্ত হইলেও, 
নীতিধর্মের দিকে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ কোন সৎকার্য্যের 
দিকে প্রবুত্তি হওয়! শুদ্ধ মনেরই গুণ, হিসাবী মনের নহে। “হিসাবী মন্থষ্যের 
স্বভাব কিংবা মন তোমার দেখিবার দরকার নাই, তোমার কেবল দেখিতে 
হইবে যে তাহার হিসাব ঠিক কিনা, অর্থাৎ সেই হিসাবে কেবল এইটা দেখিতে 
হইবে যে, তাহার দ্বার! কর্তবাকর্তব্যের নির্ণয় হইয়া তোমার কাধ্য নির্বাহ 
হুইবে কি না” এই কথ|যর্দি কেহ বলে, তাহাও সত্য হইতে পারে না। কারণ, 
স্ব ও হুঃখ কি, তাহা সাধারণত সকলেরই জান। থাকিলেঞ& সর্ব প্রকার সুখ- 
ছুঃখের তার 5মোর [ইসাব করিবার সনয় কোন্ স্থখহঃখের কত মুলা, তাহার 
পরিমাণ ঠিক করা প্রথমে আবশ্যক হন; কিন্তু এই গণনা করিবার জন্য, 
উঞ্ণঠামাপক যন্ত্রের মত €কোন নিশ্চিত বাহ্য সাধন এখনও নাই, এবং ভবিষ্যতেও 
তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই তাই স্সথহ্বঃখের উচিত মুল্যস্থির করিবার 
অর্থ উহার গুরুত্ব বা বোগ্যতা নির্ণর করিবার কাজ প্রত্যেকের নিজের নিজের 
মনের দ্বারাই করিতে হয়। কিন্ত “আমারই মত অনা লোক* এই আজ্ৌপম্য 
বুদ্ধি যাহার মনে পুর্ণ রূপে জাগৃত হয় নাই, সে পরের স্থখছুঃখের তীব্রতা কখনই 
ষ্পষ্টরূপে বুঝিতে পাবে না) এইজন্য এই স্ুখছুঃখের প্রক্কত মুল্যও সে কখনও 
স্থিরই করিতে পারে না) এবং ফের তারতম্য নির্ণরার্থ তাহার অনুমিত সুখ- 
ছুঃখের মূল্যে ভুল হইবে এবং শেষে তাহার সমস্ত হিসাবও ভুল হইবার খুবই 
সম্ভাবন। থাকে । তাই বলিতে হয়, "অধিক লোকের অধিক স্থখ দেখা” 
এই বাক্যে “দেখা” কেবল হিসাব করিবার বাহ্য ক্রিয়া, উহাতে অধিক 
গুরুত্ব না দিয়া, ষে আত্মৌপম্য ও নির্লোভ বুদ্ধির দ্বারা (অনেক) অপর লোকের 
স্থখহ্ঃখের ষথার্থ মৃল্য প্রথমে স্থির করা যাগ্গ সেই সর্বভূতে সম ও শুদ্ধবুদ্ধিই নীতি- 
মত্তার প্রত বীজ। মনে রেখো, নীতিমত্তা নিশ্বম, শুদ্ধ, প্রেমিক, সম, বা 
(সংক্ষেপে বলিতে হইলে ) সাত্বিক অন্তঃকধণের ধর্ম; ইহ! শুধু সারাসার বিচারের 
ফল নহে। এই সিন্ধান্ত এই কথ! হইতে আরও স্পষ্ট হইবে-_ভাবতীয় যুদ্ধের 
পর যুধিষির রাজ্যারূ ₹ইলে যখন পুত্রদিগের পরাক্রমে ঝুঁন্তী, ক হার্থ হইলেন, 
তখন তিনি ধৃতরাষ্ত্রের সহিত বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিধার জন্য বনে যার! 
করিলেন। তখন অধিক লোকের কল্যাণ কর”, এইরূপ লম্বা লম্বা! কথা 
না বলিয়। “মনন্তে মহ্দস্ত ৮* ( মভা, অশ্ব, ১৭, ২১)-তোমার মন মহৎ 
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হৌক্-_ইহাই শেষে ভিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। "অধিক লোকের অধিক 
সুখ কিসে হয় তাহা দেখাই নীতিমত্তার প্রক্কৃত, শাস্ত্রীয় ও সহজ কণ্টিপাথর। 
এইরূপ যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার! আপনাদেরই 
মত অন্য সমস্ত লোক শুদ্ধ মনবিশিই, প্রথমেই ইহা ধরিয়া লইয়। তাহার পয 
নীতির নির্ণপ্ন কিপ্রকারে করিতে হুইবে তাহা অপর সকলকে বুঝাইয়াছেন। 
কিন্তু এই পঞ্ডিতগণের মানিয়া লওয়া কথাটি সত্য হইতে পারে না, তাই 
তাহাদের নীতিনির্ণয়ের তত্ব একদেশদরশী ও অপূর্ণ হইয়া! পড়ে । শুধু তাহাই নহে ঃ 
তাহাদের লেখার দরুণ এরূপ ভ্রমও উৎপর্ হয় যে, মন, স্বভাব বা শীল বথার্থত 
অধিকাধিক শুদ্ধ ও পাপভীরু করিবার চেষ্টা-উদ্যোগের পরিবর্তে, যদি কেহ 
নীতিমান হইবার জন্য নিজকৃত কর্মের বাহ্য পরিণামের হিসাব করিতে শিখে 
তাহাই যথেষ্ট হইবে ; এবং তাহার পর, যাহার স্মাঁ্থবুদ্ধি তিরোহিত হয় নাই, সেই 
সব লোক চক্রী, কু-মতলবী কিংবা! ভণ্ড (গী. ৩. ৬) হইয়া সমস্ত সমাজেরই 
ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে । তাই কেবল নীতিমত্তার কগ্টিপাথরের দৃষ্টিতে 
দেখিলেও, কর্মের শুধু বাহ্য পরিণাম বিচারের মাগ অপূর্ণ ও হীন প্রতীত হয়। 
অভএব আমার মতে “বাহ্য কম্মের দ্বার পরিব্যক্ত এবং সঙ্কটকালেও দৃঢ় প্রতিষ্ঠ 
সাম্যবুদ্ধিরই এই কাজে অর্থাৎ কম্মযোগে শরণ লইতে হইবে, এবং 'ভ্ঞানযুক্ত পুর্ণ 
শুন্ধবুদ্ধি কিংবা শীলই সদাচরণের প্রকৃত কষ্টিপাথর”, গীতার এই সিদ্ধান্তই 
পাশ্চ।ত্য আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকপক্ষীয় মতাপেক্ষ! অধিক মাম্মিক, ব্যাপক, 
যুক্তিসঙ্গত ওনির্দোষ। - 

নীতিশান্ত্রসংক্রান্ত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক গ্রন্থ ছাড়িয়া অধ্যাত্মদৃ্তিতে 
বাহার! নীতির বিচার করেন সেই সব পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা 
যায় ষে, তাহাতে ও নীতিমত্তার নির্ণয্কাধ্যে গীতার ন্যায় কম্াপেক্ষ। শুদ্ববুদ্ধিরই 
বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । উরদ্দাহরণ যথা--্প্রসিদ্ধ জর্মন ততস্ববেত্! 
কাণ্টের “নীতির অধ্যাত্তিক মৃলতন্ব” এবং নীতিশাস্ত্সন্বন্ধীয় অন্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
দেখ। কাণ্ট « সর্বভূতা্মৈক্যের পিদ্ধান্তটি না দিলেও ব্যবসায়াত্মক ও বাসনাত্মক 
বুদ্ধিরই হুক বিচার করিয়া তিনি এই স্থির করিয়াছেন যে, (১) কোন কর্দেরই 
নৈতিক মুল্য উক্ত কর্ম হইতে কত লোকের সুখ হইবে এই বাহ্য ফলের 
উপর স্থির ন! করিনা, কর্ম্বকর্ত। মনুষ্যের “বাসনা” কতটা শুদ্ধ তাহ দেখিয়াই 
স্থির করিতে হইবে.) (২) মন্ুষ্যের এই বাসনা (অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি ) 
ইন্জরিয়ন্থে লিপ না হুইয়! সর্বদা শুদ্ধ ( ব্যবসার্পাত্মক ) বুদ্ধির আদেশে ( অর্থাৎ 

ক. 15811৮57297 91 44055 চাযহা৩১ 05 4099৮, 605 150, 

এই পুস্তকে এই সমস্ত সিখান্ত দেওয়! হইয়াছে। প্রথম সিন্ধান্ত ১০, ১২, ১৬ এখং ২? পৃষ্টা; 
দ্বিতীয় ১১২ এবং ১১৭ পৃঠার ; তৃতীয় ৩১১ ৫৮, ১২১ ও ২৯০ পৃষ্ঠায় ; চতুর্থ ১৮, ৮৭ ৫৫ ও 

৯১৯ পৃঠাসব ; এবং পঞ্চন ৭০৭৬ ও ৮০ পৃষ্ঠার পাঠক দেখিতে পাুরেন। 
৬২ 
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এই বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত কর্তব্যাকর্তব্যের নিয়মানুসারে,) চলিলে, উহাকে শুদ্ধ 
পবিত্র ও স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিবে;) (৩) এইবপে ইন্জ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া যাহার 
বাসনা শুদ্ধ হইয়াছে সেই' ব্যক্তির জন্য ফোন নীতিনিয়মের বন্ধন আবশ্যক 
হয় না__এই নিয়ম তে সাধারণ মনুষ্যেরই জন্য হইর। থাকে; (৪) বাসন! 

এইরূপে শুদ্ধ হইলে, উহা! যেকোন কর্ম করিতে বলে তাহা “আমার নিজের 
মত যদি অন্যেরাও করে তবে পরিণাম কি হইবে” এইরূপ বিচার করিয়াই 
বলিয়া থাকে; এবং (৫) বাসনার এই শুদ্ধতা ও স্বতন্ত্রতার উপপত্তি কর্মজগত 
ছাড়িয়! ব্রহ্ধজগতের মধ্যে প্রবেশ না করিলে উপলব্ধ হয় না। কিন্তু আত্মা ও 
ব্রহ্মগং সম্বন্ধে কান্টের বিচার কিছু অপূর্ণ; এবং গ্রীন সাহেব কাণ্টেবরই 
অন্্ষারী হইলেও তিনি স্বকীয় পনীতিশাস্ত্রের উপোদ্ঘাঁতে” বাহাজগতের অর্থাৎ 
ব্রহ্মাণ্ডের অগম্য যে তত্ব আছে তাহাই আত্মারূপ পিণ্ডে অর্থাৎ মন্্ষ্যের দেহে 
অংশত প্রাছ্ভূতি হইয়াছে প্রথমে ইহা সিদ্ধ করিয়! তাহার পর তিনি প্রতিপাদন 
করিবাছেন যে, * মানব-দেহে এক নিত্য ও স্বতন্ত্র তত্ব ( অর্থাৎ আত্ম! ) আছে 
যাহার এই ছূর্ধর ইচ্ছ। হয় যে, সর্বভৃতান্তর্গত শ্বীয় সামাজিক পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি 
করিতেই হইবে ; এবং 'এই ইচ্ছাই মন্ুকে সদাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, 
এবং তাহাতেই মন্ুষ্যের নিত্য ও চিরস্থায়ী কল্যাণ, এবং বিষন্নস্থখ অনিত্য। 
সারকথা, কান্ট ও গ্রীন এই ছুইজনেরই দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হইলেও, গ্রীন 
বাবসায়াশ্্রক বুদ্ধির ব্যাপারেই জড়িত ন1 থাকিয়া, কর্শাকর্্মবিবেচনার ও 
বাসনাস্বাতন্ত্রোর উপপত্তিকে পিণ্ে ও ব্রন্মাণ্ডে একত্বের দ্বার! ব্যক্ত শুদ্ধ আত্ম- 

স্বরূপ পর্যান্ত পৌছাইয়৷ দিয়াছেন এইরূপ উপলব্ধি হইবে । কান্ট ও গ্রীনের 
ন্যায় আব্যাম্মিক পাশ্চাত্য নীতিশাস্্রজ্ঞের এই পিঙ্ধান্ত নিম্নোক্ত গীতা প্রতি- 
পারদিত কোন সিদ্ধান্তের সহিত তুলন! করিলে দেখ! যাইবে যে, এই হৃইটা অক্ষরে 
অক্ষরে এক ন! হইলেও উহাদের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সমতা আছেই । দেখ, 
গীতার সিদ্ধান্ত এই -(১) বাহ্য কন্ধাপেক্ষা কর্তার. বাসনাত্মক ) বুদ্ধিই শেঠ ; 
(২) ব্বসারজ্মক বুদ্ধি আশ্ত্নিষ্ঠ হুইয়। নিঃসংশর় ও সম হুইলে,' তাহার পঞ্র 
বাসনাত্মক বুদ্ধি স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র হয়; (৩) এই প্রকারে যাহার বুদ্ধি সম ও 
স্থির হইয়াছে সেই স্থিত প্রঞ্ত পুরুষ সর্বদা বিধিনিপ্নমার্দির অতীত হুইয়। থাকেন; 
(৪) এবং তাহার: আচরন ও তাহার আটম্মৈক্যবুদ্ধির ছ্বার সিদ্ধ নীতিনিয়ম সাধারণ 
মনুষ্যের দৃ্টান্তস্করূপে মান্যও প্রমাণ হইয়া! থাকে; এবং (৫) পিণ্ডে অর্থাৎ 
দেহে এবং ব্রন্ধাণ্ডে অর্থাৎ স্থষ্টিতে একই আত্মন্বরূপী তত্ব আছে,,দেহাস্তভূতি 
আত্ম! স্বকীঘ্ধ শুদ্ধ ও পৃর্ৃন্বপ্ূপ ( মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্বদ] উৎসুক 
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উপসংহার । | ৪৯১ 

হইঙ্গা থা এবং এই শু স্বরূপের জ্ঞাম হইলে পর সর্বভূতে আত্মৌো _ 
হয়। কিন্তু ইহা চিন্তার যোগ যে, ব্রহ্ম, আত্মা, মায়া, আত্মস্বাতন্ত্রা, ব্রদ্দামৈ কয, 
কর্বিপাক ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের বেদান্তশান্ত্রের সিদ্ধান্ত, কাণ্ট ও গ্রীনকেও 
ছাড়াইয়া যাওয়ায় ও অধিকতর নিশ্চিত হওয়া! প্রযুক্ত উপনিষদের বেদান্ত 
অনুসারে গীতা যে কর্্মযোগের বিচার করা হইয়াছে তাহা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে 
অসন্দিগ্ধ, পুর্ণ ও দোষরহিত হইয়াছে; এবং এখনকার বেদাস্তী জর্দন পণ্ডিত 
প্রোফেসার ডারসন নীতিবিচারের এই পদ্ধতিকেই স্বকীয় "অধ্যাত্মশাস্ত্রে 
মুলতত্ব” গ্রন্থে ্বীকার করিয়াছেন। ডায়সন শোপেনহৌয়েরের অনুগামী ; 
বাপনাই “সংসারের মূল কারণ হওয়ার তাহার ক্ষয় না করিলে দুঃখনিবৃত্তি হইতে। 
পারে না; অতএব বাসনা ক্ষয় করাই প্রত্যেকের কর্তব্য*। শোপেনহোৌয়েরের 
এই সিদ্ধান্ত তাহার পূর্ণরূপে গ্রাহ্য; এবং এই আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই 
নীতির উপপত্তির বিচার তিনি স্বকীয় উপরি-উক্ত গ্রন্থের তৃণ্ঠীয় ভাগে স্পষ্টরূপে 
করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ইহা সিদ্ধ করিয়। দেখাইয়াছেন যে, বাসন ক্ষয় 
হইবার জন্য বা হইলে পরও কর্মত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই; বরঞ্চ 
“বাসনার পূর্ণ ক্ষয় হুইয়াছে কি না” তাহা পরোপকারার্৫থ কৃত নিষ্ষাম কর্ের দ্বার! 
যেরূপ ব্যক্ত হয় সেরূপ অন্য কিছুতেই ব্যক্ত হয় ন! বলিয়া, নিফান কর্ম বাসনা- 
ক্ষয়েরই লক্ষণ ও ফল। এইরূপ দেখাইয়া তিনি বাসনার নিক্ষামতাই' 
সদাচারের ও নীতিমত্তারও মূল এইরূপ প্রতিপাদ্দন করিয়াছেন; এবং তাহার 
শেষে “তম্মদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাঁচর” (গী. ৩. ১৯) গীতার এই 
শ্লোকটি প্রদত্ত হইয়াছে ।* ইহ! হইতে মনে হয় যে, গীতা হইতেই এই উপপত্তির 
জ্ঞান তাহার মনে হয়তে! আপিয়াছে । যাই হোক; ইহা কম গৌরবের কথা নহে 
যে, ডায়সন, গ্রীন, শোপেনহৌক়্ের, ও কাণ্ট-_ ইহাদের পুর্ব, এমন কি, আযারিষ্- 
টউলেরও শত শত বর্ষ পূর্বেই এই বিচার আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। 
বেদান্ত কেবল সংসার ত্যাগ, করিয়া মোক্ষলাভ করিবার শুষ্ক চেষ্টার উপদেশ - 
দেন, এইরূপ আজকাল কতকগুলি লোকের ধারণা হইয়াছে) কিন্তু এই 
কল্পনা ঠিক নহে। জগতে ব।হা কিছু চক্ষে দেখ৷ যায় তাহার বাহিরে যাইয়া বিচার 
করিলে এই প্রশ্ন উঠে যে, "আমি কে, স্থষ্টির গোড়ায় কি তত্ব আছে, এই তত্বের 
সহিত আমার সন্ন্ধ কি, এই সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য 'করিয়া আমার এই জগতে 

পরমারাধ্য বা চরুম ধ্যেরর কি,' এবং এই সাধ্য বা ধ্য় উপলব্ধি করিবার জন্য 
জীবনযাত্রার কোন্ মার্গ স্বীকার কর! আবশ্যক, কিংবা কোন্ মার্গে 
ধ্যয় সিদ্ধ হইবে ?” এবং এই গহন প্ররশ্নসমূহের যথাশক্তি শাস্রীর 
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৪৯২ গীতারহ্স্য অথবা! কর্দযোগশান্ত্র । 

পদ্ধতি অঙ্কসারে বিচার করিবার অন্যই বেদান্তশ্ৃন্ প্রবন্ধ হইয়াছেন ; 
বাস্তবিক দেখিতে গেলে, সমস্ত নীতিশান্ত্র অর্থাৎ মনুষ্যদিগের পরম্পরের সহিত 
ব্যবহারসংক্রাস্ত বিচার ঁ  গহন শান্ত্রেরই এক অঙ্গ, এইরূপ উপলব্ধি হুইবে। 
সারকথা, কর্্মষোগের উপপত্তি বেদাস্তশাস্ত্রের উপরেই করা ষাইতে পারে ঃ 
'রবং এক্ষণে সন্যাসমার্গায় লোকেরা যাহাই বলুন, গণিতশান্ত্রের যেরূপ শুদ্ধ গণিত 
ও ব্যবহারিক গণিত এই ছুই ভেদ আছে, সেইরূপ বেদাস্তশান্ত্রেরও শুদ্ধ 
বেদান্ত ও নৈতিক কিংবা ব্যবহারিক বেদান্ত এই ছুই তেদ আছে, ইহা নির্বিবাদ। 
কাণ্ট এইটুকু বলেন বে, “আমি জগতে কিরূপ ব্যবহার করিব ? কিংবা আমার 
এই জগতে প্রক্কৃত কর্তব্য কি” এই নীতিপ্রশ্নের বিচার করিতে করিতেই 
“পরমেশ্বর” (পরমাত্মা। ) “অমৃতত্ব” এবং ( ইচ্ছা-) স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে গু প্রশ্ন মন্গুষ্যের 
মনে উদ্ভূত হুইয়াছে ; এবং শ্রই প্রশ্নসমূহের উত্তর ন1 দিয়! নীতির উপপত্তি 
শুধু কোন বাহ্য সুখের হিসাবে করিলে, মনুষ্যের মনকে ষে পশুবৃত্তি শ্বভাবত 
বিষয়সুখেই লিপ্ত রাখে সেই পশুবৃস্তিকে উত্তেজিত করিয়া! প্রকৃত নীতিমত্ার 
মূল ভিত্তির উপরেই কুড়াল আঘাত করা হয়।* এখন কর্ম্মষোগই গীতার 
প্রতিপাদ্য হইলেও তাহাতে শুদ্ধ বেদান্ত কেমন করিয়া ও কেন আসিল 
তাহা! পৃথক করিয়া বলা আবশ্যক নাই। কাণ্ট এই বিষয়ের উপর 
*গুদ্ধ ( ব্যবসায়াত্মক ) বুদ্ধির মীমাংসা” এবং *ব্যবহারিক (বাসনাত্মক ) বুদ্ধির 
মীমাংসা” নামক ছুই পৃথক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ওপনিষদিক 
তত্বজ্ঞানান্ুপারে ভগবদ্গীতাতেই, এই ছুই বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। 
এমন কি, শ্রদ্ধামূলক ভক্তিমার্গেরও বিচারআলোচন! তাহারই মধ্যে করা 
হ্ইক্সাছে বলিয়া, গীতা সর্বোপরি গ্রাহ্য ও 'প্রমাণতৃত হুইয়াছে। 
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গীতার 'জধ্যাত্মিক পক্ষ বাতীত নীতিশাপ্ত্ে অন্য পথ কি করিয়া ও কেন প্রন্তত 
হইয়াছে তাহার'ও কিছু বিচার কর! আবশীক | ডা, পল, কেরস্ * নামক “ক 
প্রসিদ্ধ আমেরিকান গ্রন্থকার স্বকীয় নীতিশাস্ত্রসংক্রাস্ত গ্রন্থে এই প্রশ্নের এই উত্তর 
দিয়াছেন যে, *পিগুবক্গাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে মনুষযোর যেমত হইয়া! থাকে তদনুসারে 
তাহার নীতিশান্ত্রের মূলতত্বসন্বন্ধীয় বিচারের রং বদলায়। সত্য বলিতে কি, পিগুব্রঙ্গা- 
গর রচন! সম্বন্ধে কোন একট! নিশ্চিত মত না থাকিলে নৈতিক গ্রশ্নই উপস্থিত 
হইতে পারে না। পিগুব্রহ্ধাণ্ডের রচনা বিষয়ে পাক! কোন মত ন। থাকিলেও 
আমাদের নৈতিক আচরণ সম্ভবতঃ চলিতে পারে ; কিন্ত এই আচরণ স্বপ্রাবন্থা- 
বাপারের মত হওয়ায় ইহাকে নৈতিক না বলিয়। দেহধর্্মানুসারে সংঘটিত 
কেবল কারক চেষ্টাই বলা উচিত ।৮ উদ্দাহরণ যথ1--বাঘিনী আপনার বাচ্ছা 
দিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে গ্রপ্তত হয়ঃ কিন্তু বাঘিনীর এই 
আচরণকে নৈতিক না বলিরা উহার জন্মসিদ্ধ স্বভাবই বলিয়া থাকি। 
নীতিশাস্ত্রের উপপাদনে অনেক পথ কেন বাহির হইয়াছে, এই উত্তর হইতে 
তাচা স্পই জানা যায়। “আমি কে, জগৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, আমার 
এই জগতে কি উপযোগ হইতে পারে” ইত্যাদি গৃঢ় প্রশ্নের সিদ্ধান্ত যে তত্বের 
দ্বারা হইবে, সেই তত্ব অন্সারেই আমি আপন জীবনকালে অন্য লোকদিগের 
সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব, প্রতোক চিস্তাশীল ব্যক্তি শেষে তাহারও সিদ্ধাস্ত 
করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে কোম সন্দেহ নাই । কিন্ত এই সব গুঢ় প্রশ্নের উত্তর 
বিভিন্ন কালে ও বিভিন্নদেশে একই প্রকার হইতে পারে না। যুরোপখণ্ডে প্রচলিত 
খুষ্টধর্্ে, দেখা যায় যে, মনুষোর ও জগতের কর্তী বাইবেলের সগুণ পরমেশ্বর এৰং 
তিনিই সর্বপ্রথম জগৎ উৎপন্ন করিয়া সদাচরণের নিয়ম কিংব1 আদেশ মনুষাকে 
দিয়াছেন; ; এবং গোড়ায় খুষ্টপপ্ডিতদিগের এইরূপই অনিপ্রায় ছিল যে, 

'বাইবেলে বর্ণিত পিগুব্রক্গাণ্ডের এই কল্পনা অনুসারে বাইবেলে উক্ত 
নীতিনিরমই নীতিশাস্কের ,মুল। পরে এই নিয়ম ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অপূর্ণ ইহা 
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বখন দৃষ্টিগোচর হইল, ইহার পূর্ণতার জন্য কিংব! স্পন্রীকরপার্থ পরমেশ্বর 
সদসদ্বিবেকশক্তি মনুষ্যকে দিয়াছেন এইক্প প্রতিপাদদিত হইতে লাগিল। 
কিন্ত চোরের ও সাধুর সদমদ্বিবেকশক্ষি এক হয় না, ইহা পরে লক্ষ্য হওয়ার, 
পরমেশ্বরের ইচ্ছ। নীতিশান্ত্রের ভিত্তি হইলেও, এই খ্রশ্বরিক ইচ্ছার শ্বরূপ 
জানিবার জন্য অধিক লোকের অধিক কল্যাণ কিসে হয় তাহারই বিচার করিতে 
হইবে__ইভা ব্যতীত সেই ইচ্ছার স্বরূপ অবগত হইবার দ্বিতীয় সাধন নাই, এই 
মত প্রচারিত হইল। বাইবেলের সগুণ পরমেশ্বরই জগতের কর্তা এবং মনুষ্য নীতি 
অনুসারে ব্যবহার করিবে ইহ! তাহারই ইচ্ছা কিংবা আজ্ঞা,__ পিগুব্রক্ষাণ্ডের রচনা 
সম্বন্ধে খুীনদিগের এই বে ধারণা, সেই ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই উক্ত মত সকল 
অবস্থিত। কিন্ত খৃষ্টধন্মপুস্তকে র জড়বন্মাণ্ডের রচনাসন্বন্ধীয্ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, আধি- 
ভৌতিক শাস্ত্রসমূহের উন্নতি ও বৃদ্ধির সঙ্গে যখন ইহা! নজরে আসিল তখন পর- 
মেখবরের সমান জগতের কোন কর্তী আছেন কি নাই এই বিচার পাশে রাখিয়া, 
নীতিশাস্ত্রের ইমারৎ প্রতাক্ষ দৃষ্টিগোচর ভিত্তির উপরকি প্রকারে থাড়া করা বাইতে 
পারে এই বিচার সুরু হইল। সেই অবধি অধিক লোনুকর অধিক সুখ বা কলাণ, 
কিংবা মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, এই প্রত্যক্ষ তত্বই নীতিশান্ত্রের মূল এইরূপ স্বীকৃত 
হইতে লাগিল। এই প্রতিপাদনে, অধিক লোকের অধিক হিত মনুষ্য কেন 
করিবে তাহার উপপত্তি বা কারণ না দিয়া, ইহা! মন্ুয্যের এক বর্ধনশীল স্বভাবিক 
প্রবৃত্তি, ইহাই বল! হইল । কিন্ত মানবস্বভাবে স্বার্থের ন্যায় অন্য প্রবুত্তিও থাকিতে 
ম্নেখ! যায়, তাই এই পন্থায়ও পুনর্বার ভেদ হইতে আরম্ভ হইল । নীতিমত্তার 
এই উপপত্তিগুলি কিছু সর্ধাংশে নর্দোষ নহে। কারণ “জগতের দৃশ্য 
পদার্থের অতীত জগতের গোড়ায় কোনরূপ অব্যক্ত তত্ব আছেই এইট সিদ্ধান্তের 
উপর এই পম্থার সমস্ত পণ্ডিতদ্িগেরই সমান অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা আছে, এই 
কারণে উহাদের বিষ প্রতিপাদনে যতই দুরূহ বাধ! উপস্থিত হউক না কেন, 
তীহার! কেবল বাহ ও দৃশ্য তত্বের দ্বারাই কিরূপে কার্যানির্বাহ হইতে পারে সর্বদ! 
তাহারই চেষ্ট। ককরয়া থাকেন। নীতি সকলেরই দরকার ও চাই কিন্তু জড়ব্রন্ষাণ্ডের- 
রচনাসম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকায়, তাহাদের নীতিশান্ত্রবিষয়ক উপপত্তিতে সর্বদাই 
কিরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে, উপরোক্ত উক্তি হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে । এই 
কারণে জড়তব্রঙ্গাণ্ডের রচনাসম্বন্ধে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক মতাশ্গু- 
সারে আমি নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদনের (তৃতীয় প্রকরণে ) তিন ভেদ করিয়! পল্পে 
প্রত্যেক পন্থার মুখ্য সিদ্ধান্তগুলির পৃথক পৃথক বিচার করিয়াছি। সমস্ত দৃশ্য 
অগৎ সগ্ডুণ পরমেশ্বরই' স্থষ্টি করিয়াছেন এইরূপ যাহাদের মত, তাহারা আপন- 
আপন ধর্মপুস্তকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা কিংবা তীহারই শক্তিতে উৎপন্ন সদসদ.. 
বিবেচনশক্তিরূপ দেবতার বাহিরে নীতিশাস্ত্রের কোন বিচার করেন না । এই 
পদ্থাকে আমি 'আধিদৈবিক” নাম দিয়াছি; কারণ, সণ্ডগ পরমেশ্বর তে 
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এক দেবতাই। এখন, দৃশ্য জগতের আদিকারণ কোন অদৃশ্য মূল তত্ব নাই, 
কিংবা থাকিলেও তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য, এইরূপ ধাহাদিগের মত, তীহার! 
“অধিক লোকের অধিক কল্যাণ কিংবা এমন্ুষাত্বের পরম উৎকর্ষ” এই দৃশ্য 
তব্বের উপরেই নীতিশাস্ত্রের ইমারৎ খাড়া করিয়া! থাকেন, এবং এই বাহ্য ও 
দৃশ্য তব্বের বাহিরে যাইবার কোন অর্থ নাই এইরূপ মনে 'করেন। এই পন্থার 
আমি 'আধিভৌতিক” নাম দিয়াছি। নামরূপাস্মক দৃশ্য জগতের মূলে আত্মার 
ন্যাক্স নিত্য ও অব্যক্ত কোন তত্ব অবশ্যই আছে এইরপ ধাহাদের সিদ্ধান্ত, 
তাহার! স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের উপপত্তিকে আধিভৌতিক উপপত্তিরও বাহিরে 
লইয়া যান; এবং আন্মগ্ঞান ও নীতি বা ধর্মের মিল করিয়! জগতে মন্ুয্যের 
প্রকৃত কর্তব্য কি তাহার নির্ণয় করেন। এই পস্থাকে আমি “আধ্যাত্মিক” 
সংজ্ঞা দিয়াছি। এই তিন পন্থারই আচারনীতি একই; কিন্তু জড়ব্রন্মাণ্ডের 

বুচনা সম্বন্ধে প্রত্যেক পন্থার মত বিভিন্ন হওয়ায়, নীতিশান্ত্রের মৃলতত্বের 
স্বরূপ প্রত্যেক পস্থায় অল্পস্বল্প পরিবর্তিত হইয়াছে । ব্যাকরণশান্ত্র যেরূপ 
নুতন ভাষা! গঠন না করির়া! ব্যবহারে যে ভাষা প্রচলিত তাহারই নিয়ম 
ৰাহির করির। ভাষার অভিবুদ্ধিকল্পে সাহাব্য করে, নীতিশাস্ত্রেরও পদ্ধতি 
ঠিক সেইরূপ। যে দিন মনুষ্য এই জগতে উৎপন্ন সেই দিন হইতে 
নিজের বুদ্ধি অনুসারেই সে আপন আচরণকে দেশকালানুসারে শুদ্ধ রাখিবার - 
চেষ্টাও করিয়া আসিয়াছে; এবং*সমরে সময়ে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব 
হইয়াছে তাহার! নিজ নিজ ধারণ অনুসারে আচারগুদ্ধির জন্য প্রেরণারূপ 
অনেক নিরমও স্থাপন করিয়্াছেন। নীতিশাস্ত্র এই সকল নিয়ম ভাঙ্গিয় নৃতন 
নিয়ম স্থাপনের জন্য উৎপন্ন হয় নাই। হিংসা করিও না, সত্য কহ, পরোপকাব 
কর, ইত্যাদি নীতির নিয়ম প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে । এখন 
ইহাই দেখা নীতিখাস্ত্রের কার্য যে, নীতির উন্নতির সুবিধা করিবার জন্য এই 
নীতির নিয়মান্ততূ মূলততু কি। এবং সেই জন্য নীতশাস্ত্রের যে-কোন প্থা 
গ্রহণ. করিলেই বর্তমান-প্রচণিত নীতির প্রায় সমস্ত নিয়মই সকল পন্থার 
একইরূপ পাওয়া যা: ' তাহার মধ্যে ষে ভেদ উপস্থিত হয় সেই ভেদ উপপত্তির 
স্বরূপভেদের কারণে; এবং তাই প্রত্যেক পন্থায় জড়ব্রন্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে 

বিভিন্ন মতই এই ভেদ ঘটিবার মুখ্য কারণ--ড1. পল্ কেরম্ এই যাহা! বলি- 
স্বাছেন তাহাই সত্য বলিয়। মনে হয়। 

এখন ইহা সিদ্ধ হইল যে, মিল্, স্পেন্সর, কৌৎ প্রভৃতি আধিভৌতিক 
পন্থার আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রস্থকারেরা, আত্মৌপম্দৃষ্টির সুলভ 

' ও ব্যাপক তত্ব ছাড়ি! দিয়া "সর্বভূতহিত” কিংবা “অধিক লোকের অধিক 
হিত* এই আধিভৌতিক ও বাহ্য তত্বের উপরেই নিতির ইমারৎ খাড়া 
করিবার ৰে চেষ্ট। করিয়াছেন, তাহ! জড়ত্রদ্গাগুসন্বন্ধে তাহাদের মত. প্রাচীন নত 
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হইতে তিন্ন বলিয়াই করিক্লাছেন। কিন্তু ব্রঙ্গাণ্ডের উৎপত্তিসন্বন্ধীয় এই নুতন 
মত স্বীকার ন করিয়া, “আমি কে; জগৎ কি; আমার এই জগতের 
জ্ঞান কি প্রকারে হয়; ষে জগৎ আম! হইতে বাহিরে তাহা শ্বতন্ত্র কিনা; 
স্বতন্ত্র হইলে তাহার মুল তত্ব কি; এই তত্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? 
এক মন্ষ্য অন্য মন্ুষোর সুখের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন কেন করিবে? 

“যার জন্ম তারই মৃত্া* এই নীতি অনুসারে বে পৃথিবীর উপরে আমর! 
ঞ্আছি, সমস্ত প্রাণীসমেত তাহার ও আমারও কোন-না-কোন সময়ে নাশ হইবে 
ইহা যদি নিশ্চিত হয়, তবে নর পরবর্তী বংশের জন্য আমরা আমাদের সুখ 
বিসর্জন কেন করিব”, ইতাাদি প্রশ্ন যাহার! স্পষ্ট গভীরভাবে বিচার করিতে 
চান--কিংব “পরোপকার প্রভৃতি মনোবৃত্তি এই কম্মময় অনিত্য দৃশ্যজগতের 
নৈসর্গিক প্রবৃত্তিই”--এই উত্তর ধাহাদের পূর্ণ সন্তোষ হয় না; এবং এই 
প্রবৃত্তির মূল কি, ইহা ধাচ্ছারা জানিতে চান, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের নিত্য- 
তব্বজ্ঞানের শরণ লওয়া ছাড়া তীহাদের গত্যন্থর নাই। এবং এই কারণেই 
গ্রীন স্বকীয় নীতিশাস্ত্রদংক্রান্ত গ্রন্থের আরন্ত করিয়াছেন, ষে আত্মার জড়জগতের 
জ্ঞান হয় সেই আত্মা জড়জগৎ হইতে অবশ্যই ভিন্ন হইবে--এই তত্ব হইস্তে 
এবং কাণ্ট প্রথমে ব্যবসার়াত্মক বুদ্ধির বিচার করিয়া পরে বাসনাত্মক 
বুদ্ধির ও নীতিশান্ত্রের মীমাংস| করিয়াছেন। এমন্থুয্য নিজের স্থখের জন্য 
কিংবা অধিক লোকের সুখের জন্যই জন্মিয়াছে” এই কথাটা বাহ্যতঃ 
বেশ মনোমুগ্ধকর হইলেও বস্ততঃ সত্য নহে। একটু যদ্দি বিচার করিক়! 
দেখ। যার যে, কেবল সত্যের জন্য প্রাণ ধিতে যে মহাম্সা প্রস্তুত থাকেন, 
ভবিষ্যৎবংশের অধিকাধিক বিষয়স্থখই হইবে, ইহাই তাহার মনোগত 
অভিপ্রায় কিন।, তাহা হইপে বলিতে হয় যে, নিজের কিংবা অন্য লোকেন্ু 
অনিতা, আধিভৌতিক নুখাপেক্ষা আরও কিছু বড় এই জগতে মনুষ্য 
পরম সাধ্য আছে। এই সাধ্য বিষয়টি কি? জড়ব্রন্দাণ্ডের নামরূপাত্মক 
(স্থতরাং ) নশ্বর, (কিন্ত) দৃশ্যন্বরূপের দ্বার! সনাচ্ছাদিত আত্মন্বরূপী নিত্য 
তত্ব বাহার!' আত্মপ্রতীতির দ্বারা অবগত হইয়াছেন, তাহার। উক্ত প্রশ্নের. 
এই উত্তর দেন যে, আমাদের আত্মার অনর শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ নিত্য ও বর্বব্যাপী 
স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাতেই বিরাম লাভ করা--এই নশ্বর জগতে 
জ্ঞানবান মন্ুষ্যর প্রথম কর্তব্য। এইরূপ সর্বভৃতান্তর্থঘত আত্মৈক্যর উপলব্ধি 
হইয়। এই জ্ঞান যাহার দেহেঞ্সিয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি এই 
জগৎ নশ্বর ঝ! নিত্য তাহার বিচার করিতে না বসিয়, সর্ধভূতহিতের চেষ্টাগ্ 
স্বতই প্রবৃত্ত হন, এবং সত্যমার্গের প্রবর্তক হন; কারণ আঁবনাশী ত্রিকালা- 
বাধিত সত্যটি কি, তাহা তিনি সম্পূর্ণপূপে জানেন। মনুষ্যের এই আধ্যাত্মিক 
পুর্ণাবস্থাই সমস্ত নীতিনিযমের মূল উত্স? ইহাকেই বেদান্তে মোক্ষ বলা! হয়। 
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বে. কোন নীতিই খ্রহণ করনা কেন, তাহা এই চরম সাধা হইতে 
পৃথক থাকিতে পারে না” তাই নীতিশান্ত্রের কিংবা কর্মবোগের আলোচনা 
করিবার সময় শেষে এই তব্বেরই শরণাপন্ন হইতে হয় । সর্বাক্মৈক্যরূপ অব্যক্ত 

মুলতব্বেরই এক বাক্ত স্বরূপ সর্ধভূতহিতেচ্ছ।; এবং সগুপ পরমেশ্বর ও দৃশ্যজগৎ 
উভয়ই সর্বভৃতান্তগ্গত সর্বব্যাপী ও অব্যক্ত আআরই ব্যক্ত বূপ। এই ব্যক্ত 
ত্বরূপের বাহিরে গিয়া অব্যক্ত আম্মার জ্ঞানলাভ না করিলে জ্ঞানের পূর্ণত! তে] 
ক্য়ই না? কিন্তু এই জগতে গেহাত্যন্তরস্থ আত্মাকে পুর্ণাবস্থায় উপনীত করিবার: 
প্রতোকের যে কর্তব্য আছে, এই জ্ঞান ব্যতীত তাহাও সিদ্ধ হয় না। নীতি 
বল, ব্যবহার বল, ধন্ম বল, কিংব! অন্য কোন শাস্ত্রই বল, “সর্বং কম্মাথিলং পার্থ 
জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে”-_-অধ্যাত্মবক্জানই সকলের চরম গতি । আমাদের ভক্তি- 
মার্গও এই তন্বজ্তানেরই অনুসরণ করায় তাহাতেও জ্ঞানদৃষ্টিতে নিম্পন্ন সাম্যবুদ্ধি- 
রূপী তত্বই মোক্ষের ও সদাচরণের মূল, এই সিদ্ধান্তই বজায় থাকে । জ্ঞান- 
প্রাপ্তির পর সমস্ত কর্ম ত্যাগ কর! উচিত, কোন কোন বেদাস্তীর এই যে ধারণা 
আছে, ইহাই বেদাস্তশাস্ত্রের দ্বারা সিদ্ধ উক্ত তত্বসম্বন্ধে একমাত্র গুরুতর আপত্তি। 
তাই, জ্ঞান ও কম্মের মধ্যে বিরোধ নাই ইহা দেখাইয়!, বাসনাক্ষয় হইলেও, 
পরমেশ্বরার্পপপূর্ব্বক বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহার্থ কেবল কর্তব্য বলিয়াই জ্ঞানীপুরুষের 
সমস্ত কর্ম করিতে হইবে, কম্মযোগের এই সিন্ধান্ত গীতায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । অজ্ঞুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত “করিবার জন্য পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ণ সমর্পণ 
করিয়। যুদ্ধ কর, এইরূপ উপদেশ কর! হইয়াছে সত্য ; কিন্ত সেই উপদেশ কেবল 
তৎকালীন প্রসঙ্গ দেখিয়াই কর! হইয়াছিল ( গী. ৮, ৭ )। উক্ত উপদেশের ইহাই 
ভাবার্থ জান! যায় যে, অজ্জুনেরই ন্যায় কৃষক, স্বর্ণকার, স্থত্রধর, কর্মকার, ব্যবসা- 
দার, ব্যাপারী, ব্রাহ্গণ, কেবাণী, উদ্যোগী প্রভৃতি সকলেই স্ব-স্ব অধিকারান্ুরূপ 
ব্যবহার পরমেশ্বরার্পপ-বুদ্ধিতে চালাইয়া জগতের ধারণ-পোষণ করিতে 
থাকুক; যেব্যক্তি যে ব্যবপার় নিসর্গত প্রাপ্ত হইয়াছে ৫স তাহা নিফাম 
বুদ্ধিতে নির্বাহ করিলে, কর্তীকে তাহার কোন পাপকস্পর্শ করিবে না) সমস্ত 
কর্ম একই সমান) পোষ কর্তার বুদ্ধিতে, কম্ধে নহে; তাই বুদ্ধিকে সম করিয়া 
কর্ম করিলে তাহাতেই পরমেশ্বরের উপাসন! হইয়। থাকে, পাপ স্পর্শ কষ্সে না এবং 
শেষে সিদ্ধিও লাভ হয়। কিন্তু যাহাদের ( বিশেষতঃ আধুনিক কালে ) দৃঢ় স্বল্প 
হইয়াছে যে, যাহাই হউক না কেন, এই নশ্বর দৃশ্যজগতের বাহিরে বাইয়! 
আত্মানাত্মবিচারের গভীর জলে প্রবেশ কর! উচিত নহে, তাহার! ব্রহ্গাত্বৈিক্য- 
ব্ধপ চরম সাধ্যের উচ্চ পৈঠ। ছাড়িয়। দির মানবজাতির কল্যাণ কিংবা 
সর্ববভূতহিত ইতাদি নিম্ন পৈঠার আধিভৌতিক দৃশ্য (কিন্তু অনিত্য ) তত্ব 
হইতেই স্বকীয় নীতিশাক্ত্রের আলোচন! সুরু করিয়া থাকে । মনে রেখে যে, 
€কান গাছের ডগ! ভাঙ্গিয়৷ দিলে সেই গাছকে যেন্ধপ নৃতন বলিতে পা। বাসন না, 

৩৩) 



৪৯৮ গীতারহুস্য অথবা! কন্মযোগশাস্ত্র 

সেইরূপ আধিভৌতিক পঙ্ডিতদিগের গঠিত নীতিশাস্ত্র অন্গহীন বা অপূর্ণ হইলেও 
নৃতন হইতে পারে ন।। আমাদের দেশে, ব্রহ্গাত্বৈক্য স্বীকার না করিয়া প্রত্যেক 
ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য যাহারা মানেন সেই সাংখ্যশাস্ত্জ্ঞ পণ্ডিতেরাও দৃশ্য জগতের 
ধারণপোষণ ও বিনাশ কোন্ কোন্ গুণের দ্বার! হয় তাহ। দেখিয়া, সত্ব, রঙ্গ ও 
তম এই তিন গুণের লক্ষণ স্থির করিয়াছেন; এবং তন্মধো সাত্বিক সদ্গুণের পরম 
উৎকর্ষ করাই মন্ুষোর কর্তব্য এবং তাহা দ্বারাই মনুষ্য ত্রিগুণাতীত অবস্থ। প্রাপ্ত 
হইয়৷ মোক্ষ লাভ করে এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন । ভগবদ্গীতার ১৭শ ও 
১৮শ অধ্যায়ে কিছু হেরফের করির! এই অর্থই বর্ণিত হইয়াছে । * বস্তুত, সাত্বিক 
সদগুণের পরম উৎকর্ষই বল, কিংব। ( আধিভৌতিক মতবাদ অনুসারে) পরোপ- 
কার-বুদ্ধির ও মনুষাত্বের বৃদ্ধিই বল, উভয়ের অর্থ একই । মহাভারতে ও গীতায় 
এই সমস্ত আধিভৌতিক তত্বের স্পছ উল্লেখ তে! আছেই ; এমন কি মহাভারতে 

ইহাও ম্প উক্ত হইয়াছে যে, ধন্মাবন্মনিয়মের লৌকিক বা বাহ্য উপযোহগর বিচার 
করিলে জানা যার যে, এই নীতিধর্্ম সর্বভৃতহিতার্থ অর্থাৎ লোকের কল্যাণার্থই 
ভয় । কিন্তু পাশ্চাত্য আধিভৌতিক পগ্ডিতাদগের কোন অবাক্তের উপর বিশ্বাস 
না থাকায়, তাৰ্বিক দৃষ্টিতে কাধ্যাকার্ধ্যনির্ণয় পক্ষে আধিভৌতিক তত্ব অপুণ ইহা! 
জানিলেও নিরর্ঘক শন্দজাল বাড়াইর! ব্যক্ত তত্বের দ্বারাই কোন প্রকারে কাজ 
চালাইয়। লয়েন। গীতাতে সেরূপ ন৷ করিয়া, এই তত্বপরম্পরাকে পিগুত্রহ্গাণ্ডের 
মূল অবাক্ত ও নিত্য তত্ব পর্য্যন্ত লইয়া গিয়- মোক্ষ, নীতিধর্ম ও ব্যবহারেরও 
(এই তিনেরও) তবজ্ঞানের ভিত্তিতে ভগবান্ পূর্ণ সমন্বয় সাধন করিয়া! গিয়াছেন॥ঃ 
এবং তৎ্প্রবুক্ত এন্গগীতার আরস্তে স্পষ্ট বল৷ হইয়াছে যে, কার্য্যাকাধ্যনিণয়ার্থ ষে 
ধর্মের কথ। উক্ত হইয়াছে তাহাই মোক্ষপ্রপানেও সমর্থ (মভা. অশ্ব, ১৬, ১২)। 
মোক্ষধম্্ ও নীতিশান্ত্র, কিংবা অধ্যাত্জ্ঞান ও নীতি-__হহাদের জোড় বাধিয়। 
দিখার কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ যাহাদিগের মত, তাহারা এই উপপাদনের 
মহত্ব বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যাহারা এই সশ্বন্ধে উদাসীন নহে তাহার৷ 
গীতার কম্মবোগের প্রতিপাদনকে আধিভৌতিক বিচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 
গ্রাহ্য বলিয়৷ মনে করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । ভারতবর্ষের ন্যায় অধ্যাত্ম- 
জ্ঞানের বৃদ্ধি প্রাচীন কালে অন্য কোথাও হয় নাই বলিয়া সর্বপ্রথম অন্য 
কোন দেশেই ক ্ষোগের এইপ্রকার আধাত্ষিক উপপাদন হইতে পারে নাই 
এবং ইহ! জানাই আছে যে, এইরূপ উপপাদন কোথাও পাওয়াও যায় ন|। 

এই সংপার অশাশ্বত হওয়ায় হহাতে স্থখ অপেক্ষা হুঃখই অধিক, (গী, ৯. ৩৩) 

* বাবু কিশোরীলাল সরকার এম-এ, বি-এল._য1)9 7711437) 99621 01 10191 
50101109 নামক বে এক ক্ষুত্র পুস্তক লিখিয়াছেন তাহ। এই প্রকার অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও 

তষ এই তিন গুণের ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছে। 



উপসংহার । ৪৯৯ 

ইহা স্বীকার করিলেও, গীতাঁতে এই সে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে পকর্্ম জায়ো 
হাকর্মণ:”--সাংনাগিক সমস্ত কর্ম কোন-না- কোন সময়ে তাগ করা অপেক্ষা, 
সেই কর্ম নিফাম বু্দিতে লোককল্যাণার্থ করাই অধিক শ্রেয়স্কর (গী, ৩.৮? 
৫. ২),_-তাহার সাধক-বাধক কারণের বিচার পূর্বে একাদশ প্রকরণে 
করা হইয়াছে । কিন্তু পাশ্চাতা কর্ম্মযোগের সহিত গীতার এই কর্মযোগেরা, 
কিংবা পাশ্চাত্য কর্ম তাগ-পক্ষের সহিত আমাদের প্রাচ্য সন্্যাসমার্গের 
তুলনা করিবার সময় .উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটু বেশী খোলসা করিয়৷ বলা! 
আবশ্যক মনে হয়। ছুঃখময় ও অসার সংসার হইতে নিবৃত্ত না হইলে 
মোক্ষলাভ হয় না, এই মত বৈদিক ধর্মে সর্বপ্রথম উপনিষৎকারর! ও সাংখ্যেরা 
প্রচলিত করেন। তৎপুর্ধের বৈদিক ধর্ম প্রবৃত্তিমূলক অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডাত্মকই 
ছিল। কিন্তু বৈদিকেতর ধর্মের বিচার করিলে, তন্মধ্যে অনেকের প্রথম 
হইতেই সব্যাসমার্গ স্বীকৃত হইয়াছে এইরূপ দেখা যায়। উদাহরণ ষথা-- 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম হইতেই নিবুত্িমূলক;) থষ্টের উপদেশও এরূপই। 
“সংসার ত্যাগ করিয়া যতিধর্মীছুলারে অবস্থিতি করিবে, স্ত্রীলোকের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিবে না, এবং তাহাদের সহিত কথাও কহিবে না” বুদ্ধ নিজ শিষা- 
দের প্রতি এই যে উপদেশ দিয়াছেন (মহাপরিনিববাণ স্কত্ত ৫. ২৩), মুল 
খৃ্টধর্ম্েরও উক্তি ঠিক সেইরূপ । “তুমি আপন প্রতিবেশীকে নিজের মতই 

প্রীতি করিবে” এইরূপ খুই বলিয়াছেন সত্য (মাধ্যু. ১৯ ১৯)) আবার প্ভুমি 
যাহা আহার কর যাহা পান কর, যাহ! কিছু কর, সে সমস্ত ঈশ্বরের জন্য কর” 
এইরূপ পল্ বলিয়াছেন সতা (১ কোরিন্ ১০. ৩১)১ এবং এই ছুই উপদেশ 
আত্মৌপমা-বৃদ্ধিতে ঈশ্বরার্পণপুর্ববক কর্ম করিবার যে উপদেশ গীতায় আছে, 
ভাহারই সৃশ ( গী. ৬. ২৯ এবং ৯, ২৭ )। কিন্তু কেবল ইহা দ্বারাই গীতাধর্মের 
ন্যায় খৃধর্ম্ম যে প্রবৃত্তিমূলক, তাহা সিদ্ধ হয় না) কারণ, অমৃতত্ব লাভ করিয়! 
মনতুষা মুক্ত হউক-__ইহ! খুইধর্মেরও চরম সাধ্য ; এবং উহাতে হহাও প্রতিপাদিত 
হইয়াছে যে, এই সাধ্য ঘরদ্বার না ছাড়িলে প্রাপ্ত হওয়া যায় না অতএব খুষ্টের মূল 
ধর্ম সন্ন্যাস মূলকই বলিতে হইবে । খু নিজে শেষপর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। এক 
সময়ে এক গৃহস্থ তাহাকে প্রশ্ন কবিল যে, প্পিতামাতাকে কিংব! প্রতিবেশীকে 
প্রীতি করিবার ধর্ম আমি এখন পর্যন্ত পালন করিয়! আসিতেছি, এক্ষণে অমৃতত্ব 
লাভের কি উপায় আছে তাহা আমাকে বল” । তখন “ঘরঘ্বার বেচিরা ফেলিয়া 
কিংবা গরীবদিগকে দান করিয়া তুমি আমার ভক্ত হও” এইরূপ খুষ্ট তাহাকে 
স্পট জব'ব দিয়াছিলেন (মাথা, ১৯.১৬-৩০ এবং মার্ক, ১৯. ২১-৩১ )$ 
এবং তিনি ভখনই নিজ শিষ্নাদের দিকে ফিরিয়া তাহাদিগকে এইরূপ বলিলেন থে 
“উট ছু'চের ছিদ্রের মধ্য দিয়াও গলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে 
ধনীদের প্রবেশ লাভ করা কঠিন।” “অমৃত ত্বপ্য তু নাশান্তি বিত্তেন" (বৃ. ২, ৪ 



৫৪০৩ গীতা রহস্য অথবা কর্দমযোগশান্র । 

২)--অর্ধের দ্বারা অমৃতত্ব মিলিবার আশা নাই--এইরূপ যাজ্বন্ধা মৈত্রেয়ীকে 
বে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা! তাহারই নকল এরূপ বলিতে বাধ! নাই। 
অমৃতত্ব লাতের পক্ষে সাংসারিক কর্ম ত্যাগের আবশ্যকতা নাই, তাহ! নিষ্ষাম 
বুদ্ধিতে করিলেই হইল, গীতার ন্যায় খৃষ্ট কোথাও এরূপ উপদেশ করেন নাই। 
বরং ইহার বিপরীতে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, এহিক সম্পত্তি ও পরমেশ্বর 
এই দুয়ের মধ্যে -স্থায়ী বিরোধ আছে (মাথা, ৬. ২৪) বলিয়া “পিভামাত!, 
ঘরদ্াার, স্ত্ীপুত্র, ভাইবোন এমন কি নিজের জীবনেরও প্রতি হ্বেষ করিয়া যে 
ব্যক্তি আমার অন্থগামী হয় না, সে আমার ভক্ত কখনই হইতে পারে না” (ল্যুক. 
১৪. ২৬-৩৩ )। আবার শস্ত্রীলোককে স্পর্শ পর্যন্ত না করাই উত্তমকল্প* (১ 
কোরিং ৭. ১) খৃষ্টের শিষ্য পলেবও এইরূপ স্পষ্ট উপদেশ আছে সেইক্'প 
আমি প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি যে, “আমার জননী * মাতা আমার কে? 
আমার চতুঃপাশ্বস্থ ইঈশ্বরভক্ত লোকরাই আমার পিতা! মাতা ও বন্ধু” (ম্যাথ্যু, 
১২. ৪৬-৫০ ) খৃষ্টের মুখ হইতে নির্গত এই বাক্য এবং প্কিং প্রজয়া করিষ্যামে! 
যেষাং নোহয়মাত্মাহয়ং লোকঃ* এই বৃহদারণ্যকোপনিষদের সঙ্ল্যাসবিষয়ক 
বচন ( বু.+৪. ৪. ২২ ) এই ছুয়ের মধ্যে খুব সারুশা আছে। স্বয়ং বাইবেলেরই 
এই বাক্যসমূহ হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্থের ন্যায় খৃ্ধন্মও 
আরস্তে সংসারত্যাগবাদী অর্থাৎ সন্নযাসমূলক ; এবং খুষ্টধর্ের ইতিহাস 
দেখিলেও ইহাই দেখা যায় যে, প্থৃষ্টভক্তের| 'পয়সাকড়ি না রাখিয়া অবস্থিতি 
করিবে” (ম্যাথু, ১০, ৯-১৫ ) খৃষ্টের এই উপদেশ অনুসারেই প্রথমে খুষ্টধর্শো- 
পদদেশক বৈরাগ্য অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেন । + খুষ্টধর্দোপদেশক- 

পি পিসপেস পপ পা পপ সর 

* জন্নানম'গাঁর়দিগের ইহাই নিত্য উপদেশ | “কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ" শঙ্করাচার্যোর 
এই গ্লোক প্রসিদ্ধ ; এবং অশ্ঘোষের বুদ্ধচরিতে € ৬. ৪৫ ) বুদ্ধের মুখ দিয়। কাহং মাতুঃ ₹ সা 
মম” এইরূপ উক্তি বাহির হইবার বর্ণনা আছে। 
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উপসংহার । ৫০১ 

দিগের এবং থৃষ্টভক্কদিগের, মধো গৃহস্থধর্্মানুসারে সংসারে থাকিবার যে রীতি দেখা 
বায়, তাহা অনেক পরবর্তী সংস্কারের ফল. মূল খৃষ্টধর্মের স্বরূপ নহে । অদ্াপিও 
শোপেনহৌয়েরের ন্যায় বিদ্বান সংসার ছুঃখময় অতএব তাজা ইহাই প্রতিপাদন 
করেন ; এবং গ্রীসঙ্দেশে প্রাচীনকালে তত্ববিচারেই নিজের জীবন অতিবাহিত 
কর!, কিংবা! লোককল্যাণার্থ রাষ্ত্রীয় আন্দোলন করা শ্রেষ্ঠ, এই গরশ্ন উখিত হইয়!” 
ছি তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সারকথা-_পাশ্চাত্যদিগের এই কর্ধৃতাগ-মতবাদ 
এবং আমাদিগের সনাাসমার্গ কোন কোন অংশে একই ) এবং এই মার্গের সমর্থন 
করিবার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পদ্ধতিও একই । কিন্তু কর্মত্যাগ অপেক্ষ। কর্ধমার্গ 
শ্রেষ্ঠ কেন,_-আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহা যে কারণ দেখ ইষা। থাকেন তাহ! 
শীতাক্গ গুদত্ত প্রবৃত্বমার্সেক গ্ুতিপাদ্দন হইতে ভিন্ন ছওযসীয, এখন উহদদেত ভেছ্ও 
এখানে বলা আবশ্যক । পশ্চাতা আধিভৌতিক কন্দমার্গীদিগের বক্তবা এই বে, 
জগতের সমস্ত মন্কুধযোর কিংবা অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ--অ্াৎ প্রহিক 
সুখ_-ইহাই এই জগতে পরম সাধা; অতএব সকলের সুখের জন্য চেষ্টা 
করিতে থাকিয়া নিজেরও সেই সুখেই মগ্ন হওয়াই প্রত্যেকের কর্তব্য; এবং 
ইহার পুষ্টির জন্য উহাদের মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিত প্রতিপাদনও করেন যে, 
সংসারে হ:খ অপেক্ষা সাকলো সুখই অধিক। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, পাশ্চাত্য 
কর্শমার্গের লোক, পন্খপ্রাপ্তির আশায় সাংসারিক কর্ম করিতে চাহে” এবং 
পাশ্চাত্য কর্ত্যাগমার্গের লোক, "সংসারে বিরক্তি অনুভব করিয়া! থাকে,” 
এইরূপ বলিতে হয়; এবং কদাচিৎ এই কারণেই তাহাদিগকে যথাক্রমে আশা 
বাদী” ও “নিরাশাবাদী+ নামে অভিহিত করাহয়। * কিন্ত ভগবদৃগীতায় ফে 
হুই নিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ইহা! হইতে ভিন্ন । নিজেরই জন্য হউক, বাঁ 
পরোপকারের জন্য হউক, যাহাই হউক না কেন, সে খ্রহিক বিষয়ন্থখের লালসাক় 
সংসারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সাম্যবুদ্ধিরূপ সাত্বিকবৃত্তির কিছু-না-কিছু হাস না 
হইয়া যায় না। তাই গীতায় বলা হইয়াছে যে, সংসার হুঃখময় হউক বা 
সুখময় হউক, সাংসারিক কর্ম যখন ছাড়েই না, তখন উহার স্থখছঃখের বিচার 
করিতে থাকিলে কোন লাভ হইবে না। নুখই হউক আর ছুঃথখই হউক, 
এই উচ্ছাসোক্তি বাহির হইয়াছে। (17254, 721৮ 2, 11. 0195-1198 ), মূল খ্ষধর্ল 
সঙ্গ্যাসমূলক ছিল এই সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া! যাইতে পারে। 

* জেম্্স্ সলি (.)210)99 50119 ) ম্বকীর 12255£7:457 নামক পুস্তকে 070602186 ' 
ও 799991019 এই ছই পন্থা বর্ণনা করিয়াছেন । তস্মধো (07907019উ অর্থে “উৎসাহী, 
আনন্দিত” এবং 19838102190 অর্থে 'সংসার হইতে ভীত' ; এবং আমি পূর্বে এক টিপ্সনীতে 
€পৃ. ৩৭ দেখ ) বলিয়াছি যে এই হুই শব্ধ গাঁতার 'যোগ' ও “সাংখা' শবের সব্বাংশে সমানার্থক 
নহে । “ছঃখনিবারণেচ্ছু' বলিয়া যে এক তৃতীয় পন্থা পরে বর্ণিত হইয়ছে-স-সলি ভাহার না 
দদিপ্লাছেম-_1911071521 



৫০২ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র । 

মানবদেহ লাভ করাই একট! মহদ্ভাগ্য মনে করিয়া, কর্মজগতের এই অপরি- 
হার্ধ্য কার্যোর মধ্যে যাহা কিছু প্রদঙ্গান্থদারে প্রাপ্ত হইবে তাহা, অস্তঃকরণে 
নৈরাশা আসিতে না৷ দিয়া, “ছুঃখেঘনুদ্িপ্নমনাঃ স্বখেষু বিগতস্পৃহঃ* (শী. ২. ৫৬) 
এই নীতি অন্সারে, সামাবুদ্ধি সহকারে সহ্য করা এবং (অপর কাহারও জন্য 
নহে, কিন্তু জগতের ধারণপোষণার্থ ) আপন অধিকারান্ুসারে যে কোন কর্ধ 
শান্্রতঃ নিজের ভাগে পড়িবে, তাহ! নিষামবুদ্ধিতে আমরণ করিতে থাকাই 
মন্ুষোর কর্তবা। গীতার কালে চাতুর্বর্ণটাব্যবস্থা আমলে আসিঙ্জাছিল এই 
কারণেই এই সামাজিক কর্ন চাতুর্বর্ণাবিভাগন্থসারে প্রত্যেকের ভাগে আসে 
ইহা বলা হইয়াছে ; এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে গুণকম্মমরবিভাগতঃ এই ভেদ নিষ্পর 
হয় তাহা বলা হইয়াছে ( গী, ১৮, ৪১-৪৪)। কিন্তু ইহা হইতে গীতাব 
নীতিতত্ব যে চাতুর্ধর্ণাূপ সমাজবাবস্থার উপরেই অবলশ্বিত, এন্সপ যেন 
মনে করা না হয়। অহিংসাদি নীতিধন্মের বাাণ্তি কেবল চাতুর্বর্পণের জন্যই 
নহে--এই ধন্দ মনুষ্যমাত্রেরই জন্য এক সমান, এই কথা মহাভারতকারও 
পুর্ণবূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই মহাভারতে স্পষ্ট বল! হইয়াছে (শাং, 
৬৫. ১২-২২ দেখ) যে, চাতুর্ববর্ের বহিভূতি যে অনার্য লোকের মধো এই 
ধশ্শ প্রচলিত আছে তাহাদিগকেও এই সকল সাধারণ ধর্ম অন্ুসারেই রক্ষা 
করা রাজার কর্তবয। অর্থাৎ গীতোক্ত নীতির উপপত্তি চাতুর্বণ্যাদি কোন এক 
বিশিষ্ট সমাজবাবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া, *সর্বজনমান্য জাবাত জ্ঞানের 
বনিরাদেই প্রতিপাদদিত হইয়াছে। শান্ত প্রাপ্ত কর্তবাকম্মাত্রই নিফাম ও 
আজ্মৌপমাবুদ্ধিতে সম্পাদন কর! উচিত ইহাই গীতার নীতিধশ্মের মুখ তাৎপর্য ; 
প্রবং সর্ধদেশের লোকের জন্য ইহা! একই প্রকার উপযোগী । কিন্তু আত্মৌপমা- 
দৃষ্টির ও নিফাম কন্মমাচরণের এই সাধারণ নীতিতত্ব সিদ্ধ হইলেও ইহা! যে কর্মের 
উপযোগী সেই কন্ম্ম এই জগতে প্রত্যেকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, তাহার ও স্পষ্ট 
বিচার করা আবশ্যক ছিল। এই কথা বলিবার জন্যই. তৎকালের উপ- 
যোগী সহজ উদ্াহরণের হিলাবে, গীতাস্র চাতুর্বর্ণোর উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং 
সেই সঙ্গে গুণকর্্মবিভাগ অনুসারে সমাজবাবন্থার উপপত্তিও সংক্ষেপে দেওয়া 
হইয়াছে । কিন্ত এই চাতুর্বপ্যবাবস্থাই কিছু গীতার মুখ্য ভাগ নহে ইহা ও মনে 
বাখ! উচিত। চাতুর্বর্ণাব্যবস্থ। বদি কোথাও প্রচলিত নাও থাকে কিংব। পঙ্গুভাবে 
অবস্থিত করে তাহ! হইলে দেস্থলেও তংকাপ প্রণিত সগ্কাজব্যবস্থানুদারে সমা- 
জের ধারপপোষণের যে থে ক্র নিজেদের ভাগে 'আমিবে, তাহা লোকসংগ্রনার্থ 
ধৈর্য্য ও উংসাহপহকারে এবং.নিষ্ষামবুদ্ধিতে কর্তবাবোধে করিতে থাকা উচিত, 
কারণ এই কাধ্যই সম্পাদন করিবার জন্য মন্ুযোর জন্ম, কেবল স্ুখ- 
€ভোগার্থ নহে-_ইছাই সমস্ত গীতাশাস্ত্রের ব্যাপক সিদ্ধান্ত । গীতার নীতিংশ্ব 
কেবল চাতুর্বর্ামূলক এইরূপ কেহ কেহ যে বলেন :তাছা৷ ঠিক নহে। সমাজ 



উপসং হার । ৫০৬ 

কিন্ুরই হউক ঝ! শ্্রেচ্ছেরই হউক, প্রাচীন হউক ব! অর্বাচীন হউক, প্রাচ্য 
হউক বা পাশ্চাতা হউক, সেই সমাজে চাতুর্বর্ণাব্যবস্থ। প্রচলিত থাকিলে 
তদন্ুসারে, কিংব! অন্য সমাঙ্গব্যবস্থা জারী থাকিলে তদনুসারে, যে কর্ম নিজের 
ভাগে পড়ে, অথবা যাহ। আমি নিজের কুচি অনুসারে কর্তব্য বলিয়। 
একবার গ্রহণ করি তাহাই আমার স্বধন্ম হইয়া যায়। এবং গীত। বলেন ঘে, 
কোনও কারণে এই ধশ্মকে ছাড়িয়া সুবিধামত অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওর! 
ধর্মদুউতে ও সর্বহৃতহিতদৃষ্টিতে নিন্দনীয় *স্বধর্থে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্থো! 
ভয়াবহঃ* (গী- ৩. ৩৫)-_স্বধশ্্পালনে মরণও শ্রেযস্কর কিন্তু পরের ধন্ম 
ভয়াবহ, এই গীতাবচনের ইহাই তাৎপর্য । এই নীতি অন্ুসারেই জাতিতে 
ব্রাহ্মণ হহয়াও ধিনি ত২কালীন দেশকালের অনুরূপ ক্ষাত্রধম্ম অঙ্গীকার করিয়া" 
ছিলেন সেই মহাম্ম। মাধবনা ও পেশোয়াকে রামশান্্ী বাবা পন্নান-সন্ধ্যা ও পৃজা-. 
পাঠে সমস্ত সময় নঃ না করিয়। ক্ষাত্রধন্মানুলারে প্রজা-সংরক্ষণে সমস্ত সমর আত- 
বাহিত করিলেই তোমার উওয়ত্র কপ্যাণ হইবে” এই উপদ্দেশ করিয়াছিলেন-_ 
এই কথা মহারাস্্র-হতিহাসে স্থপ্রপিদ্ধ। সমাজধারণের জন্য কোন্ ব্যবস্থ। করিতে 
হুইবে তাহ। বল। গাতার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সমাজব্যবস্থা যাহাই হউক ন! 
কেন, সেহ বাবস্থার মধ্যে যথাধিকার প্রাপ্ত কন্ম উৎসাহের সহিত সম্পাদন 
করিয়। সন্ঘহূতাহতরূপ আত্মশ্রেয় সাধন কর, ইহাই গীতাশাস্ত্ের তাৎপধ্য। 
এই প্রকারে কণ্তবা বলিয়। গীতাকর্ণিত স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি যে কর্ম করেন তাহ। 
স্বভাবতই লোককল্যাণকর হইয়া থাকে । পাশ্চাত্য আধিভৌতিক কর্মমার্ 
এবং গীতার কন্মষোগের মধ্যে এক গুরুতর প্রভেদ এই যে, গীতার স্থিতপ্রজ্ের 
মনে, আমার কন্মের দ্বার। আমি লোককল্যাণ করিতোছি এই অভিমান-বু্ধ 
থাকেই ন!, বরং সাম্যবুদ্ধি তাহার দেহম্বভাবহ হুহয়। পড়ায়, সমসানারক সমাজ- 
ব্যবস্ান্ুমারে কেবল কর্তব্য বলিস্স। স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি ষেযে কাঞ্জ করেন সে সমস্ত 
স্বভাবত লোককল্যাণকর হইঞা থাকে; এবং আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিশান্ত্রজ্ঞ 
সংসারকে সুখময় মনে করিনা এহ সংসারস্থথ প্রাপ্তর জন্য সমস্ত লোককে 
লোককল্যাণকর কর্ম করিতে বলেন। 

তথাপি পাশ্চাত্য আধভৌতিক আধুনিক কর্ম্মষোগী সকলেই কিছু সংসারকে 
সুখময় মনে করেন না। তসৌপেনহৌয়েরের মত সংসারকে ছুঃখপ্রধান শ্বীকার 
করিবার পঞণ্ডিতও সেখানে আছেন, যাহার গপ্রতিপাদদন করেন যে, যথাশক্তি 
লোকের ছুঃখ নিবারণ কর। জ্ঞানী ব্যকির কতবা হওয়ার, তাহার সংসার ত্যাগ 
ন। কারয। লাকের ছংখ হাস কারবার জন্য প্রবত্নর কর। উচিত। এখন তো 
পাশ্চাত্য দেশে ছুঃখানবারণেচ্ছু কন্মফোগীদিগের এক পৃথক পক্থাহই হহয়! 
গিয়াছে । গীতার কম্মযোগের সাহত তাহার খুবই সাম্য আছে। পস্থখাদবহুতরং 
হঃখং জবিতে নাত্র ংশর়”--নংসারে সুখ অপেক্ষা হুঃখই অধিক-স্মহাভারতের 
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যেখানে উক্ত হুইয়াছে দেইখানেই মন্থ বৃহুম্পতিকে এবং নারদ গুককে বলি- 
স্াছেন (শাং, ২০৫. ৫ এবং ৩৩০. ১৫) 

ন জানপদিকং হুঃখমেকঃ শোচিতুমহ্তি । 
অশোচন্ প্রতিকুরবীত যদি পশ্যেছুপক্রমম্ ॥ 

*ষে ছুঃখ সার্বঙঞনিক তাহার জন্য শোক করিতে বস! উচিত নহে; তাছার 
জন্য কাদিতে ন! বসিয়া তাহার প্রতীকারার্৫থ (জ্ঞানীপুরুষের ) কোন উপায় 
কর! উচিত” । ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সংসার ছুঃখময় হইলেও সমস্ত 
লোকের দুঃখ কমাইবার জন্য জ্ঞানীপুরুষের উদ্যোগ করা উচিত, এই তত্ব 
মহাভারত কারেরও গ্রাহা। কিন্তু ইহা! কিছু আমাদের সিদ্ধান্তপক্ষ নহে। 
প্রহিক সুখাপেক্ষা আত্মবুদ্ধিগ্রপাদ-সম্তৃত বুখকে অধিক মহৰ দিয়া, এই 
আত্মবুদ্ধি প্রসা্দের সুথকে পুর্ণরূপে অনুভব করিয়া, কেবল কর্তব্য বুঝিয়াই 
(অর্থাৎ লোকের ছুঃখ আমি হ্রাস করিব এইরূপ রাজসিক অভিমান-বুদ্ধি 
মনে ন! রাখিয়া ) সমস্ত ব্যবহারিক কন্ধ করিবার উপদেশকর্তা গীতার কর্ধ- 
যোগের সমান করিবার অন্য ছঃখনিবারণেচ্ছু পাশ্চাত্য কর্দধোগেও এখনও 
অনেক সংস্কার সাধন করা আবশ্াযাক। প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনে 
এই কথা জাগিয়া থাকে ধে, নিজের কিংবা সকল লোকের এঁহিক স্ুখই 
মন্থষ্যের এই সংসারে পরম সাধ্য--চাই তাহা স্থখের সাধনের বুদ্ধি করিয়াই 
পাওয়! ষাক্ কিংব হুঃখের লাঘব করিয়াই প্রাওয়া যাকৃ। এই কারণে, সংসার 
হঃখময় হইলেও তাহা অপরিহার্য মনে করিয়া কেবল লোকসংগ্রহার্থই সংসারের 
কর্ম করিবে, গীতার নিফাম কম্মযোগের এই উপদেশ তাহাদের শান্ছে 
কোথাও দেখিতে পাওয়৷ যায় ন1। উভরই কর্ধমা্গী সত্য; কিন্তু শুদ্ধ নীতিনৃষ্টিতে 
দেখিলে উহাদের মধ্যে হহাই ভেদ উপলব্ধি হইবে যে, পাশ্চাত্য কম্মযোগী 
স্থৃখেচ্ছু ব হুঃখনিবারণেচ্ছু হয়__যাহাই বল নাকেন কিন্ত সে “ইচ্ছু* অর্থাৎ 
'সকাম” নিশ্চয়ই, এবং গীতার কর্দরযোগী সর্বদা! ফলসন্বন্ধে নিক্ষাম হইয়। থাকেন । 
এই অথই অনা শবে ব্যক্ত করিতে হইলে বল!'ষায় যে, গীতার কম্মযোগ 
সাত্বিক এবং প|শ্চাত্য কম্মযোগ রাজসিক--(গীতা- ১৮. ২৩, ২৪ দেখ)। 

কেবল কর্তব্য বলিয়া পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে সমস্ত কাব্দ করিতে থাকিয়! 
তন্বারা৷ পরমেশ্বরের যজন কিংবা উপাসনা আমরণাস্ত বজায় রাখিবার এই 
যে গীতা-প্রতিপা্দিত জ্ঞানধুক্ত প্রবৃত্তিমার্গ কিংবা! কম্মঘোগ, ইহাকেই “ভাগবত 
ধর্ম” বলে। "ন্বে স্বে কন্মপ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ* ( গী. ১৮, ৪৫) 
ইহাই এই মার্গের. রহনা। মহাভারতের বনপর্বে, ব্রাঙ্গণ-ব্যাধ-কথাক়্ 
(বন, ২০৮) এবং শাস্তিপর্রে তুলাধার জাজপি-সংবার্দে €(শাং ২৬১) এই 
ধন্ধেরই নিরূপণ কর! হইয়াছে ; এবং, মহুম্থতিতেও (মনু ৬. ৯৬৯ ৯৭) যতি- 
ধন্মের নর্পণাস্তর এই মার্গকেই বেদসন্যাসীদগের কর্মযোগ বলিয়া বিছিত ও 
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মোক্ষপ্রদ বল! হইয়াছে। «ষেনসন্র্যাসিক” পদ হইতে এবং বেদের সংহিতাসমূহ 
ও ব্রাহ্মণগ্রস্থসমূহে যে বর্ণনা আছে তাহা! হুইতে ইহাই সিদ্ধ হয্স যে, এই মার্ 
আমাদের।দেশে অনারদিক(ল হইতে চপিয়া আসিতেছে । নতুব! এই দেশ কখনই 
এত বৈতবশালী হইত না; কারণ ইহ! স্ুম্প্ট যে, যে-কোন দেশ বৈভবপুর্ণ 
হইতে গেলে তথাকার কর্ত| বা বীর পুরুষ কন্মনার্গেরই প্রবর্তক হয়েন। কেহ 
কর্তা বা বীর পুরুষ হইলেও তীহার ব্রহ্মজ্ঞান ন৷ ছাড়িয়৷ উহার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তব্য 
স্থির রাখাই আমাদের কর্ম্মযোগের মুখ্য তত্ব; এবং এই বীজতৃত তত্বেরই সুব্যব- 
স্থিত আলোচন! করিয়া শ্রীভগবান্ এই মার্গের পুষ্টিকরণ ও প্রসার কর! প্রযুক্ত 
এই প্রাচীনমার্গই পরে “ভাগবত ধর্ম” এই নাম প্রাপ্ত হইয়! থাকিবে, ইহ৷ পূর্বেই 
বল হইয়াছে। উল্টাপক্ষে, উপনিষৎসমূহ হইতে প্রকাশ পায় যে, কখন-না-কখনও 
কতকগুলি জ্ঞানী পুরুষের মনের গতি প্রথম “হইতেই ম্বভাবতঃ সন্ন্যাসমার্গের 
দিকেই থাকিত; কিংবা নিদানপক্ষে প্রথমে গৃহস্থাশ্রম করিয়া শেষে সঙ্স্যাস- 
গ্রহণের বুদ্ধি মনে জাগৃত হইত-_চাই তাহারা সত্যসত্যই সন্ন্যাসগ্রহণ করুন বা 
নাই করুন। তাই দন্গ্যাসমার্ঁকেও নৃতন বল! যাইতে পারে না। কিন্তু 
স্বভাববৈচিত্র্যাদি কারণপ্রণুক্ত এই ছুই মার্ণ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই 
প্রচলিত হইলেও ইহ! নিঃসন্দেহ যে, বৈদিককাঁলে লোকের মধ্যে মীমাংসক- 
দিগের কর্মমার্গেরই বিশেষ প্রাবল্য হইয়াছিল, এবং কৌরবপাগুবদিগের কালে 
আবার কম্মযোগ সন্নযাসমার্গকে অনেকটা পশ্চাতে হটাইয়। দিয়াছিল। কারণ 
এই যে, আমাদের ধর্মমশান্ত্রকারেরা স্প্ বলিয়াছেন যে, কুরুপাগুবদিগের 
কালের পর অর্থাৎ কলিধুগে সন্গযাসধন্্ম নিষিদ্ধ ; এবং “আচার প্রভবো ধর্মঃ 
(মভা. অনু, ১৪৯ ১৩৭3) মন্তু,১, ১০৮) এই বচনাহ্থসারে ধর্শশাস্ত্র যখন প্রায় 
আচারকেই অন্থসরণ করিয়া থাকে, তখন ধর্মশান্ত্রকারেরা এই নিষেধ স্থাপন 
করিবার পূর্বেই লোকাচারে সন্্যাসমার্গের গৌণত্ব আসিয়াছিল ইহ! সহজে সিদ্ধ 
হর়।* কিন্তু কন্মযোগের এইন্ধপ প্রথমে প্রাবল্য হইয়া শেষে কলিষুগে সন্্যাসধর্্ 
যদি নিষিদ্ধের মধ্যেই আসিয়া পৌছিয়াছিল, তবে এইরূপ প্রশ্ন এইস্থানে 
্বভাবতই উখিত হর যে, যাহা একবার সবলে প্রচলিত হইতে স্থরু হইয়াছিল 
সেই জ্ঞানযুক্ত কর্মযোগের অবনতি হইয়া এখনকার ভক্কিমার্গেও সন্প্যাসপক্ষই 
একমাত্র শ্রে্ঠ এই মত কি করিয়। প্রবেশ করিল ? কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমৎ 
শঙ্করাচার্য্যহ এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
এই উপপত্তি ঠিকৃ নহে উপলব্ধি হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়ের (১) 
মার়াবাদাত্মক অদ্বৈতজ্ঞান এবং (২) কম্মসন্যাসধন্ম, এইরূপ হই বেভাগ আছে 

ইহা! আমি প্রথম প্রকরণে বলিয়াছি। এখন অধ্ৈতব্রন্ষজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 

৬. পুব্র ৩১৬ পৃঠার টিপ্পনীতে প্রদত্ত বচন দেখ। 
৭ ৪ ৬ নু 
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উপনিষদে সন্যাসধর্মেরও প্রস্থিপাদন হইলেও, এই ছুয়ের মধ্যে কোন নিত্য সম্বন্ধ 
ম| থাকার শ্হ্বৈত-বেদান্তমত স্বীকার করিলে সন্নযাসমার্গও অবশ্য স্বীকার করিতেই 
হইবে তাহা বল! যায় না। উদাহরণ যথা--যাজ্ঞবন্ক্যাদি হইতে অদ্বৈতবেদাস্তে 
পুর্ণরূপে শিক্ষিত জনকাদি নিজে কর্মযৌগী ছিলেন শুধু নহে, উপনিবদের 
অবৈতরকব্ধ প্রানই গাতার প্রতিপাদ) বিষন্ন হইলেও গীতাতে এই জ্ঞানের ভিত্তিতে 
সন্গ্যাসের পরিবর্তে কর্মযোগেরই সনর্থন কর! হইয়াছে। তাই, প্রথমে মনে রাখা 
আবশ্যক যে, সন্যাসধন্মে উত্তেজন দেওয়া হইয়াছে বলিয়। শাঙ্কর সম্প্রদায়ের 
বিরুষ্ধে বে আপত্তি আন৷ হয়, তাহা সেই সম্প্রনায়ের অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে 
উপযুক্ত না হইয়া শুধু তদন্তর্গত সন্যাসধশ্্ সম্বন্ধেই উপযোগী হইতে পারে। 
এই সন্ন্যাসমার্গ শশক্করাচার্য্য নূতন বাহির না করিলেও, উহা কলিষুগে 
বর্জনীয়ের মধ্যে পড়ায় উহাতে যে গৌণত্ব আসিয়াছিল তাহা তিনি 
অবশ্য দূর করিয়াছেন । কিন্তু যদি ইহারও পূর্বে অন্য কারণে সন্ন্যাস- 
মার্গের প্রতি লোকের অন্থরাগ উৎপন্ন না হইত, তবে আচার্যের সন্ন্যাস- 
মূলক মত এতটা প্রসার লাভ করিত কিনা! সন্দেহ । “এক গালে চড় মারিলে 
অন্য গাল বাড়াইন্ন। দিবে” (লুক, ৬. ২৯) হহা খৃষ্ট বলিয়াছেন ধর! গেল। 
কিন্ত এই মতানুষায়ী লোক মুরোপীর খুষ্টান রাষ্রে কত আছে তাহার বিচার 
করিলে দেখা বায় ষে, কোন ধন্মোপদেষ্ট। কোন বিষয় ভালো বলিলেই তাহ 
প্রচলিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে, বরং লোকের মন সেইদিকে যাহবার জন্য 
সেই উপদেশের পূর্বেই কোন প্রবল কারণ ঘটিকা থাকে, এবং তখন আবার 
লোকাচারের মধ্যে আস্তে আস্তে পরিবর্তন উপস্থিত হুইয়। তদনুরূপই পরিবর্তন 
ধর্মনয়মের মধ্যেও ঘটতে থাকে । আচার ধর্মের মুল-__এই স্বতিবচনের 
তাৎপর্যযও ইহাই। শোপেন্হোয়ের গত শতাব্দীতে জন্মনিতে সন্যাপধর্শের 
সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার রোপিত বীজ অদ্যাপি সেখানে ভালরূপ 
জমিতে পায় নাই এবং নিৎসেরই মত এক্ষণে স্থানে অধিক বিস্তার লাভ 
করিকাছে। আমাদের দেশেরও প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, সন্ন্যাসমার্গ 
শ্রীশঙ্করাচার্যের পুর্বে অর্থাৎ বৈদিককালেই বাহর হইলেও, ,তাহ! সে সমস্ে 
কণ্মঘোগকে পশ্চাতে রাখিতে পারে নাই । স্থৃতিগ্রস্থাদ শেষে সন্স্যাস গ্রহণ 
করিতে বলিয়াছে সত্য ঃ কিন্তু তাহাতেও পুর্ব আশ্রমগুলির কর্তব্পালনের 
উপদেশ দেওয়াই হইয়াছে। শ্রশঙ্করাচার্ষ্যের গ্রন্থে কম্সঙ্গ্যাসপক্ষ প্রতিপাদ্য 
হুইলেও, তাহার নিজের জীবন হইতেই সিদ্ধ হয় যে, জ্ঞানী ব্যক্তির এবং 
সন্সযানারও ধর্মনং হাপনের ন্যান্স লোকসংগ্রহের কাজ যথাধিকার কৰিবার পক্ষে 
ঠান্ার দিক হইডে কোন মানাই ছিল ন। ( বেনু, শাং, ভা. ৩, ৩. ৩২ )। 
এপনসাংশম প্রাথলপোর কারণ যাদ শঙ্করাচার্যের ম্মার্ত সম্প্রদীগই হইত, তবে 
আধুনিক ভাগখও দশ্রদান্ধের ধানান্থজাচা্য স্বকীর গীতাভাষ্যে শঙ্করাচাধ্যেরই 
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মত কর্ম্মঘোগকে গৌণ বলিয়৷ মানিতেন নাঁ। কিন্তু যে কর্ম্মষোগ এককরি বহুল 
প্রচলিত ছিল তাহ। যখন ভাগবত সপ্প্রদায়ের মধোও নিবুত্বিমূলক ভক্তিকে 
পিছনে হটাইয়! দিয়াছে, তখন তো! ইহাই বলিতে হয় যে,উহার পশ্চাতে পড়িবার 
পক্ষে এমন কোন কারণ অবশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি 
কিংবা সমস্ত দেশের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য । আমাদের মতে ইহাদের মধ্যে 
জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদয় ও প্রসার প্রথম ও মুখ্য কারণ; কারণ এই ছুই ধর্মই 
চারি বর্ণের সম্মুথে সন্গানমার্গের দ্বার খুলির। দেওয়ায় ক্ষত্রিরবর্ণের মধ্যেও সন্গযাস- 
ধর্দের বিশেষ উন্নতি 5ইতে লাগিল । কিন্ধ বুদ্ধ প্রথমে কর্মরহিত সরাসমার্গেরই 
উপদ্দেশ করিলেও, গীতার কন্মযোগান্থসারে বৌদ্ধধর্ম শীঘ্রই এই সংস্কার সাধিত 
হইয়াছিল যে, বৌদ্ধ যতির1 গণ্ডারের মত বনের মধো এককোণে বসিয়। না 
খাঁকিয়া তাহার ধর্-প্রচার ও পরোপকার-চেষ্টায় নিরত থাকিবেন (পরিশিষ্ট 
প্রকরণ দেখ )। ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জান! যায় যে, এই সংস্কার প্রযুক্তই 
উদ্দ্োগী বৌদ্ধ যতিদিগের সংঘ উত্তরে তিব্বত, পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান, 
দক্ষিণে লঙ্কা এবং পশ্চিমে তৃক্তিস্থান এবং তাহার সংলগ্ন গ্রীস গ্রভৃতি যুরোপের 
প্রান্ত দেশেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শালিবাহন শকের নৃানাধিক ছয়সাতশত 
বৎসর পূর্বে জৈন ও বৌন্ধ ধর্মের প্রবর্তক জন্মগ্রহণ করেন এবং শালিবাহন 
শকের ছয় শত বংসর পরে শঙ্করাচার্যের জন্ম হয়। এই কালের মধ্যে বৌদ্ধ 
যতিদিগের সংঘের অপুর্ব বৈভব লমস্ত লোকের চক্ষের সম্মুখে থাকায় যতিধন্ম্ 
সম্বন্ধে তাহাদের এক প্রকার অনুরাগ ও আদরবুদ্ধি শঙ্করাচার্য্য জন্মিবার পূর্বেই 
উৎপন্ন হইয়াছিল। শশ্করাচার্য্য জৈন ও বৌদ্ধধর্মের খণ্ডন করিলেও যতিধর্ধ- 
সম্বন্ধে লোকের মপো যে আদরবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার তিনি নাশসাধন 
না করিয়! তাহাকেই বৈদিক রূপ নিয়! বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে বৈদিকধর্খ সংস্থাপনের 
জন্য অনেক উদ্দোগী বৈদিক সন্রণাপীর স্থষ্টি করিলেন। এই সকল সন্গযাসী 
্রন্ষচর্যারত অবলম্বন করিরা অন্ন্যাসীর দণ্ড ও গেরুয়া বস্ত্রও গ্রহণ করিত ; 
কিন্ত নিজেদের গুরুর মত ইহারাও বৈদিকধর্্ম সংস্থাপনের কাজ পরে 
চালাইয়াছিল । যভিশংবের এই নূতন প্রতিবূপ (বৈদিক সন্যাসীদের সংঘ ) 
দেখিয়া সে সময়ে অনেক লোকের মনে সন্দেহ হইতে লাগিল ষে, শাঙ্কর 
মত ও বৌদ্ধমতে যর্দি কোন পার্ঁকা থাকে, তবে তাহা কি? এবং প্রতীতি 
হয় যে, প্রান লেই সন্দেহ দূর করিবার জন্যই ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষো 
আচার্ষা লিখিয়াছেন যে, *বৌদ্ধ-যতিধন্ম ও সাংখা-যতিধন্ম উভয়ই বেদ- 
বহিভূতি ও মিথ্যা) এবং আমানের সন্যাসধর্্ই কেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
হওগাস্স সতা” ( ছাং, শাংভ।. ২, ২৩. ১) । যাহাই* হউক,; ইহা নির্ধ্িবাদ 

যে, কলিধুগে সর্বপ্রথম ষতিধর্মের প্রচার বৌদ্ধ ও জৈনেত্রাই করিক্নাছিল। 
কিস্ত বৌদ্ধবতিরাও ধর্মপ্রচারার্থ এবং লোকসংগ্রহার্থ পরে উপযুক্ত কর্ণ 
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করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ইতিহাস হইতে জান! যায় যে, ইহাদিগকে 
পরাভৃত করিবার জনা শ্র্শক্করাচাধ্য যে বৈদিক যতিসঙ্ঘ স্যপ্বি করিয়া- 
ছিলেন তাহারাও কর্ম একেকব্সরে ছাড়ির। ন। দিয় আপন উদ্যোগেই 
বৈদ্িকধর্মের পুনঃস্থাপন। করিয়াছিল । অনন্তর শীত্রই এই দেশের উপর 
মুসলমানদিগের অভিযান আরম্ভ হইল; এবং যখন এই পরচক্র হইতে 
পরাক্রমসহকারে রক্ষা করিয়া দেশের ধারণপোষণকারী ক্ষত্রিয় রাজা" 
দিগের কর্তৃত্বশক্তির মুসলমানদিগের সময়ে হাস হইতে লাগিল, তখন সন্াস ও 
কর্্দযোগ এই ছুই মার্গের মধ্যে সন্্যাসমার্গই সাংসারিক লোকদিগের অধি- 
কাধিক গ্রাহা হইয়া থাকিতে, কারণ “হরি হরি* বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়৷ 
থাকিবার একদেশীয় মার্গ প্রাচীন কাল হইতেই কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে 
শ্ঠে মনে হইত এবং এখন তো তৎকালীন বাহ্ পরিস্থিতির জনাও এ মার্গই 
বিশেষ সুবিধাজনক হইম্াছিল। ইহার পুর্বে এই অবস্থা ছিল না) কারণ 
শুদ্র কমলাকরের মধ্যে গৃহীত বিষ্ণু এরাণের নিক্েক্ত শ্লোক হইতেও ইহাই 
স্পষ্ট প্রকাশ পায়-_ 

অপহায় নিজং কর্ম কুষ্রুষ্ণতিবাদিনঃ | 
তে হরের্েষিণঃ পাপাঃ ধর্মার্থং জন্ম যদ্ধরেঃ ॥ * 

অর্থাৎ প্নিজের ( স্বধন্মোক্ত ) কর্ম ছাড়িয়। (কেবল) যাহারা “হরি হরি” বলে 
সেই সব লোক হরির দ্বে্ট। ও পাপী, কারণ স্বম্ং হরির জন্মও তে! ধর্মমরক্ষণার্থই 
হইয়াছে» । বাস্তবিক দেখিতে গেলে, এই সমস্ত লোক সন্্যাসনিষ্ঠও নহে, 
কন্দমযোগীও নহে; কারণ ইহার! সন্গ্যাসীদিগের ন্যায় জ্ঞান ব! তীব্র বৈরাগ্য- 
যোগে সাংসারিক কর্ম ছাড়ে না; এবং সংসারে থাকিয়াও কর্মযোগান্থসারে 
শান্্রতঃ প্রাপ্ত আপন কর্তব্য নিষফামবুদ্ধিতে করে না। তাই, এই বাচিক 
সন্্যাসীদের গণনা এক স্বতন্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠার মধ্যে করিতে হইবে _তাহা গীতায় 
বর্ণিত হয় নাই। যে কারণেই হউক না কেন, লোফেরা এই প্রকারে তৃতীয় 
প্রক্ৃতিগ্রস্ত হইলে শেষে ধর্মেরও নাশ ন! হইয়া যায় না। ইরাণের পার্শীধশ্ 
পশ্চাতে পড়িবার জন্যও এই প্রকার অবস্থাই কারণ হইয়াছিল; এবং ইহা 
হইতেই ভারতেরও বৈদিকধর্মের “সমূলংচ বিনশ্যতি* হইবার সময় আসিয়াছিল। 
কিন্তু বৌদ্ধধন্্মের হ্রাসের পর, বেদান্তের সঙ্গেই গীতার ভাগবতধন্মের 
যে পুনরুজ্জীবন হইতেছিল, তাহার.দরুণ আমাদের দেশে এই ছুষ্পরিণাম ঘটে 
নাই। দৌলতাবাদের হিন্দুরাজ্য মুসলমান কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবার কেক বৎসর 
পূর্ব্বেই আমাদের সৌভাগ্ক্রমে শ্জ্ঞানেশ্বর মহারাঞ্জ ভগবদ্গীতাকে মহারাস্্রীয় 

* বোথ্ায়ে মুদ্রিত বিষুপুরাণের সংস্করণে এই শ্লোক আমি পাই নাই; তধাপি কমলাকরের 
ন্যায় গ্রাথাণিক গ্রন্থকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় ইহা! অমুলক বলির়াও মনে করা ধায় ন|। 
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ভাষাতে পরিণত করিয়া ত্ুক্ষবিদ্যাকে মহারাষ্্রপ্রান্তে অতি সুগম করিয়! দিয়া- 
ছিলেন) এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও সেই সময়েই অনেক সাধুসস্তেরা 
গীতার ভক্তিমার্গের উপদেশ প্রচলিত রাখিয়াছিলেন | যবন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালাদিকে 
সমানভাবে প্রদত্ত জ্ঞানসূলক গীতাধন্মের জাজ্জবলামান উপদেশ (চাই তাহ! 
বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরূপেই হৌক না কেন) চতুর্দিকে একই সময়ে প্রচলিত 
থাকায় হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ হাস হইবার কোন ভয় ছিল না। শুধু তাহাই নহে? 
তাহার অক্প্বল্প প্রভাব মুসলমানধর্ম্ের উপরেও পড়িতেছিল, যাহার ফতে 
কবীরের মত সাধু এই দেশের সন্তমগুলীর মধ্যে মান্য হুইয়াছিলেন এবং ওরং- 
জেবের বড় ভাই শাহাজাদ! দারা উপনিষদের ফাসি ভাষাস্তর এই সময়েই আপন. 
তত্বাবধানে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বৈদিক তক্তিধর্্ অধ্যাত্বজ্ঞানকে ছাড়িয়া 
যর্দি শুধু তান্ত্রিক শ্রদ্ধার ভিত্তির উপরেই খাড়। হইত, তবে উহাতে এই বিশেষ 
সামর্থ্য থাকিত্বে পারে কিনা তাহা নিশ্চিত বল! যায় না। কিন্তু ভাগবতধর্মের 
এই আধুনিক পুনরুজ্জীবন মুসলমানদিগেরই সময়ে হওয়ায় তাহাও অনেকাংশে 
কেবল ভক্তিপর অর্থাৎ একদেশদশা হইয়া, মুল ভাগবতধন্মোক্ত কর্্মযোগের যে 
গ্বতন্ব মহত্বের একবার হাস হইয়াছিল, তাহা! আর সেই মহত্ব ফিরিয়া পাইল না। 
ফলতঃ এই সময়কার ভাগবতধর্্ী় সম্তমগুলী, পণ্ডিত ও আচাধ্যেরাও পূর্ববর্তী 
সন্ন্যাসমার্গীদিগের ন্যায় কন্মযোগকে সন্যাসমার্গের অঙ্গ বা সাধন না বলিয়। উহাকে 
ভক্তিমার্গের অঙ্গ বলিতে লাগিলেনশ। তৎকালে প্রচলিত এই ধারণার বিরুদ্ধে 
কেবল শ্টসমর্থ রামদাস স্বামী নিজের 'দ্দবাসবোধ” গ্রন্থে, আমি যতদূর জানি, বিচার 
করিয়াছেন। কর্মমার্গের প্রকৃত মহত্ব শুদ্ধ ও সরল মারাঠা ভাষাক্ন যাহ! বলা 
হইয়াছে তাহা যদি কেহ দেখিতে চান তবে সমর্থের দাসবোধ, বিশেষতঃ 
তাহারই উত্তরাদ্ধ তাহার পাঠ কর! উচিত। শ্রীসমর্থের উপদেশই শিবাজী মহারাজ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং মারাঠী রাজত্বের সময়ে যখন কর্্মষোগের তত্ব বুঝাইয়! 
দেওয়া এবং তাহার প্রচার করা আবশ্যক বিবেচিত হইতে লাগিল, তখন 
শাগ্ডিল্যহ্যত্র এবং ব্রহ্মস্থত্রভাষোর বদলে মহাভারতের গদ্যাত্মক ভাষান্তর হইয়! 
“বর নামক ইতিহাসের আকারে তাহার অনুশীলন সুরু হইল । এই ভাষান্তর 
তণ্রোরের পুস্তকালয়ে অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়াছে । এই ক্রমই যদি পরে বহুকাল 
অবাধিতভাবে চলিত তাহ! হইলে গীতার একদেশদর্শী সন্কীর্ণ সমস্ত টীক! পিছনে 
পড়িয়। মহাভারতীয় সমস্ত নীতির সার গীতোক্ত কর্মষোগে উক্ত হইয়াছে, এই 
কথা কালক্রমে পুনর্ধার সকলের গোচরে না আসিয়। থাকিতে পারিত না । কিন্তু 
কশ্মযোগের এই পুনরুজ্জীবন আমাদের ছুর্ভাগ্যক্রমে বেশী দিন টি'কে নাই । 

যাক। ভারতের ধর্খসন্বন্ধীয় ইতিহাস আলোচনা! করিবার ইহা স্থান নহে। 
উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, গীতাধর্মের বে 
এক প্রকার সজীবতা, তেজ বা সামর্থ্য আছে, তাহা সন্গ্যাসধশ্মের যে প্রাহর্ভাব 
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মধাকালে দৈববলে হইয়াছিল তাহা হইতেও. সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে 'পাঁয় লাই। 
ধন্মশব্দের ধাত্বর্য “ধারণান্ধর্মঃ* এবং সাধারণতঃ উহার এই ছুই ভেদ হয় 
'পারলৌকিক” ও ব্যবহারিক” কিংবা “মোক্ষধন্থ ও 'নীতিধর্্ম', ইহা আমি 
তৃতীয় প্রকরণে বলিয়াছি। বৈদিক ধর্মই বল, বৌদ্ধধর্্মই বল কিংবা! খুষ্টধর্মই 
বল, জগতের ধারণপোষণ হইয়া শেষে মনুষ্য যাহাতে সদ্গতি পায় ইহাই 
সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় প্রতোক ধরে মোক্ষধর্থের সঙ্গে সঙ্গেই, 
মনাধিক পরিমাণে ব্যবহারিক ধশ্মীধর্মেরও আলোচনা আসিয়াছে। 
অধিক কি, প্রাচীনকালে মোক্ষধন্্র স্বতন্থব ও ব্যবহারিকধরন্্ন স্বতন্ত্র এই 
ভেদই কর! হইত না বপিলেও চলে; কারণ, সে সনয্বে পরলোকে সদ্গতি 
লাভ করিতে হইলে ইহলোকেও আচরণকে শুদ্ধই রাখ! চাই সকলেরই 
এই ধারণাই ছিল। এই লোকর|। গীতার উক্তি অনুসারে পারলৌকিক ও 
ধ্রহিক কল্যাণের ভিন্তিও একই মনে করিত। কিন্ত আধিভেটতিক জ্ঞানের 
প্রসার হইলে পর আজকাল পাশ্চাতাদেশে এই ধারণ! বঙ্জায় থাকিতে 

পারে নাই, এবং মোক্ষধর্্ববর্জিত নীতির অর্থাৎ যে সকল নিয়মের দ্বার 
জগতের ধারণপোষণ হয় সেই সকল নিয়মের উপপত্তি বলিতে পার৷ যায় 
কি ন। এই বিচার সুরু হইয়া কেবল আধিভৌতিক অর্থাৎ দৃশ্য কিংবা ব্য 

ভিত্তির উপরেই সমাজধারণশাস্ত্রের রচনা আরম্ভ হইয়াছে । ইহার উপর এই 
প্রশ্ন আসে যে, শুধু ব্যক্তের দ্বারাই মনুুয্যের কাজ চলিবে কি করিয়া? গাছ, 
মানুষ এই সকল জাতিবাচক শব্দ পর্য্যন্ত অব্যক্ত অর্থই প্রকাশ করে । আম- 
গাছ, গোলাপগাছ এই সকল বিশিষ্ট দৃশ্য পদার্থ বটে; কিন্তু গাছ” এই 
সাধারণ শব্দ কোনও দৃশ্য কিংবা ব্যক্ত বস্তকে দেখাইতে পারে না। 
এইরূপেই আমাদের সমন্ত ব্যবহার চলিতেছে । ইহ! হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, 
অব্যক্তের কল্পনা মনে জাগৃত হইবার জন্য প্রথমে কোন-না-কোন ব্যক্ত বস্তু 
চোখের সম্মুখে থাক! চাই ? কিন্তু ইহাও তেমনি নিশ্চিত যে, ব্যক্তই কিছু শেষের 
পৈঠ। নহে; এবং অবাক্ষের মাশ্রপ্ ব্যতীত একপদও ন। আমর! অগ্রলর হইতে 
পারি আর না কোন বাক্যই সম্পূর্ণ করিতে পারি। তাই অধ্যাত্বদৃষ্টিতে 
সর্বভূতাটআ্মক্যরূপ পরবরহ্গের অব্যক্জ কল্পনাকে নীতিশান্ত্রের ভিত্তি যদি ন! 
স্বীকার কর, তথাপি উহার স্থলে “সমস্ত মানবঞ্জাতি”কে অর্থাৎ চক্ষুর 
অগোচর অতএব অব্যক্ত বস্তকেই শেষে দেবতার মত পৃঙ! করিতে হয়। 
আধিতৌতিক পণ্ডিতের বলেন যে, “সমস্ত মানবজাতি*্তে পূর্বববংশের ও 
পরবংশের ও, সমাবেশ করিলে অমৃতত্ব সম্বন্ধে মন্থষ্যের স্বাভাবিক. প্রবৃত্তি তৃপ্ত 
হওয়। উচিত) এবং (এক্ষণে তে। প্রায় তাহারা সকলেই খুব আগ্রহের সহিত 
উপদেশ করিতে সুরু করিয়াছেন যে, প্রীতির সহিত অনন্যভাবে এই ( মানব- 
বাতিন্ধপ) শ্রেষ্ঠ দেবতার উপাসন। করা, তাছার সেবায় সমস্ত জীবন অস্তিৎ 
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ধাহিত করা, এবং তাহার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বলিদান করাঁই এই জগতে 
প্রতোক মন্ুষ্যের পরম কর্তব্য। ফরাসী পণ্ডিত কৌৎ্-প্রতিপাদিত ধর্খের 
ইহাই সার, এবং 'এই ধর্মকেই স্বকীয় গ্রন্থে তিনি “সমস্ত-মানবর্জীতিধর্দ” 
বা সংক্ষেপে “মানব-ধন্ন* নামে অভিহিত করিয়াছেন । * আধুনিক জন্দ্ন পণ্ডিত 
নিংসেরও এই কথা। ইনি তে! স্প£্ই বিধান দিক্সাছেন যে, উনবিংশতি 
শতাব্দীতে “পরমেশ্বর গতাস্থর হইক়্াছেন” এবং অধ্যাম্মশান্ত্র সমস্তই মিথ্যা । 
তথাপি তিনি আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই কর্মবিপাক ও পুনর্জন্মের চক্র স্বীকার 
করিয়! স্বকীয় সমস্ত গ্রন্থেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কাজ এমন করা উচিত 
ধাহা জন্ম-জন্মান্তরেও করিতে পারা যায় এবং সমাজের এমন ব্যবস্থা 
হওয়া উচিত বে, তাহার ফলে ভবিষ্যতে এমন মনুষ্য জন্মিবে যাহার সমস্ত 
মনোবৃত্তি অত্যন্ত বিকশিত হইয়া পূর্ণাবস্থা! প্রাপ্ত হইবে-ইহাই এই জগতে 
মনুযামাত্রের পরম কর্তব্য ও পরমসাধ্য। ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে ষে, 
অধ্যাত্মশান্ত্রকে যাহারা স্বীকার করেন না, তাহাদিগকে)ও কনম্মাকর্মের 
আলোচন৷ করিবার সমস কোন-ন।-কোন পরমসাধ্য মানিতেই হয়--এবং তাহা 
একপ্রকার “অবাক্ত“ই । কারণ, সমস্ত মানবজাতিরূপ মহাদেবতার উপাসন! 
করিয়া সমস্ত মনুযোর হিতসাধন করাই বল, কিংবা ভবিষাতে কোন-না-কোন 
সময়ে অতান্ত পৃর্ণাবস্থায় উপনীত মন্ুষা যাহা দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপ 
কর্ম সম্পাদন করাই বল--মাধিভৌতিক নীতিশাস্ত্রজ্দিগের এই ছুই 
ধ্যেক থাকিলেও বাহাদিগকে এই ছুই ধ্যেয় সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, তাহা” 
দিগের দৃষ্টিতে উহা অগোচর ব৷ অব্যক্তই থাকিয়! যায় । কৌতৎ্কিংব। নিংসের 
এই উপদেশ খুষ্টধর্মের ন্যায় তত্বজ্ঞানরহিত শুধু আধিদৈবত ভক্তিমা্গের 
বিরোধী হইলেও, অধ্যাত্মৃষ্টিতে সর্বভূতাজ্মৈক্যজ্ঞানরূপ সাধ্যের বা কম্মযোগী 
স্থিতপ্রজ্ঞের পৃর্ণাবস্থার ভিত্তির উপর ষে ধর্দাধন্মশাস্ত্রের কিংবা নীতিশাস্ত্রের 
পরম ধোয় স্থাপিত, তাহার মধ্যে সমস্ত আধিভৌতিক সাধ্যের সমাবেশ অবিরোধে 
ও সহজেই হইয়া থাকে । সেইজন্য অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা পরিপৃত বৈদিকধর্শা 
উক্ত. উপদেশ হইতে কখন পিছাইয়া পড়িবে এরূপ ভীতি মনোমধ্যে পোব্ণ 
করিবার কোনই কারণ নাই । এখন প্রশ্র এই যে, বদি অব্যক্তকেই 
পরমসাধা মানিতে হয়, তবে কেবল মানবজাতির জন্যই কেন মান! 
বার ? অর্থাৎ উহ্াকে সংকুচিত করা হয় কেন? পুর্াবস্থাকেই ধদি পরম 
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্রস্থে ইহার সবিপ্তার আলোচন। করিয়াছেন। কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতেও সমাজধারণ 
কিক্টপে কর! যাইতে পারে এই গ্রস্থে তাহার উত্তম আলোচন। করা হইয়াছে | ' 
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সাধ্য মানিতে হয় তবে পশু ও মনুষ্য এই ছুয়ের পক্ষেই যাহা! সাধারণ 
এরূপ আধিভৌতিক সাধ্য অপেক্ষা অধিক উহার মধ্যে আর কি 
আছে?" এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় শেষে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নিম্পর 
সমস্ত চরাচর স্যষ্টর এক অনির্বাচ্য পরমতত্বেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। 
আধুনিককালে আধিভৌতিক শাস্ত্রের অশ্রুতপুর্ব উন্নতি হইয়াছে, এবং দৃশ্য- 
জগতসন্বন্ধে মনুয্যের জ্ঞান পূর্বাপেক্ষা শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে; এবং “যার 
যেমন, তার তেমন” এই নীতি অনুসারে যে প্রাচীন রাষ্ট্র এই আধিভৌতিক 
জ্ঞান অর্জন করিবে না, তাহার স্থসংস্কৃত নূতন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের সম্মুখে টিকিয়! 
থাক! অসম্ভব, ইহাও নির্ব্িবাদ। কিন্তু আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই বুদ্ধি হউক 
না কেন, ইহ! অবশ্যই বপিতে হইবে যে, জগতের মূলতত্ব জানিবার জন্য মনুষ্য- 
মাত্রের ষে শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, শুধু আধিভৌতিকবাদে তাহার পুর্ণ পরি- 
তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না। কেবল ব্যক্তজগতের জ্ঞানের দ্বার। সমস্ত কার্ধ্য 
নিব্বাহ হর না, এই কারণে স্পেননরের মত উতক্রান্তিবাদীও স্পষ্টরূপে স্বীকার 
করেন বে, নামক্পায্মক দৃশ্যজগতের মূলে কোন অবাঞ্ত তত অবশ্যই আছে। 
কিন্ত তিনি এইরূপ বলেন যে, এই নিতা তত্বের স্বরূপ জানা অসম্ভব বলিয়! 
তাহার ভিত্তিতে কোন শাস্ত্রের উপপত্তি করা ষাইতে পারে না। জন্মনতত্ববেত 
কণ্ট ও অবাক্ত স্ন্টতবের অঙ্গেরত্ব শ্বীকার করেন; তথাপি নীতিশাস্ত্রের উপ- 
পন্তি এই অগম্য তত্বের ভিত্তিতেই করিতে হহ্ুবে এইরূপ তাহার মত । শোপেন- 
হৌয়ের ইহা ও ছাড়াইয়! গিয়া, এই অগন্য তত্ব বাসনারূপী এইরূপ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন; এবং নাতিশাস্ত্রসম্বন্বীয় ইংরেজ গ্রন্থকার গ্রীনের মতে এই স্থষ্টি- 
তন্বই আস্মারূপে অংশ ত মন্থয্যের “দছে আবিভূতি হইয়াছে । গীতা তো! স্পষ্টই 
বলিয়!ছেন বে, “মমৈবাংশো। জীবলোকে জীবভৃতঃ সনাতনঃ” । আমাদের উপ- 
নিষংকারদিগের ইহাই সিদ্ধাপ্ত যে, জগতের মূলে অবস্থিত এই অব্যক্ত তত্ব 
নিত্য, একমাত্র, অনৃত, স্বতন্ত্র ও আত্মক্ূপ--বস্; এই সম্বন্ধে ইহা হইতে 
অধিক কিছু ব্দা বাইতে পারে না। এবং এ বিষয়ে সন্দেহ আছে যে, এই 
সিদ্ধান্তের পরে মানব-জ্ঞানের গতি কখনও যাইবে কি না। কারণ, ভগতের 
মূল অব্ঞ্ত ভন্ব ইন্্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ নিগুণ হওয়ায় উহার বর্ণন, গুণ, বস্ত 
বা ক্রিয়াপ্রপর্শক কোন শবের দ্বারাই হইতে পারে না) এবং গেই জন্যই 
উহাকে “অক্ঞে্” বল। হয়। কিন্তু অব্যক্ত স্ষ্টিতন্ব সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, 
তাহ! শব্দের দ্বারা অধিক বলিতে না পারলেও, এবং সেই জন্য দেখিতে উহা 
অল্প মনে হইলেও, উধাই মানবান্ন জ্ঞানের সর্ধবন্ধ এবং তাই লৌকিক দীতমন্তার 
উপপন্তিও উহারই ভিত্তিত বলিতে হনব) এবং এইবপ উপপত্তিই উচিত পদ্ধ- 
তিতে খলিবার পক্ষে কোন বাধাই হয় ন!, ইহা গীতার আলোচনা] হইতে সহজেই 
উপলব্ধি হহবে। দৃশ্যজগতের সহন্র দৃহ্ত্র ব্যবহার কোন্ পদ্ধাততে চালাইবে 
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--যেমন মনে কর, বাণিজ্য ব্যাপার কি প্রকারে করিবে, কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ 
করিবে, রোগীকে কোন্. উষধ কখন দিবে, কৃর্য্যচন্দ্রাদির ব্যবধান কিরূপে গণন। 
করিবে-এই সমস্ত ঠিক জানিবার জন্য নামবূপাত্মক দৃশ্য জগৎসন্বন্ধীয় 
জ্ঞানেরই নিত্য গুয়োজন হইবে ; এবং এই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার অধিকাধিক 
নৈপুণ্যসহকারে করিবার সামর্থ্যলাভের জন্য নামরূপাত্মক আধিভৌতিক 
শান্ত্রেরও যে বেশী বেশী অধ্যয়ন করা আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ইহ গীতার বিষয় নহে । গীতার মুখ্য বিব় তো ইহাই যে, অধ্যা্মদৃষ্টিতে মনুষ্যের 
পরম শ্রেষ্ঠ অবস্থাটি কি তাহা বলিয়া, তাঁহারই ভিত্তিতে কর্ম্াকর্মপ্ষপ নীতিধর্মের 
মূলতব কি তাহাই স্থির কর!। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরমসাধ্য 
( মোক্ষ ) সম্বন্ধে আধিতৌতিক পন্থা উদাসীন হইলেও, অপর বিষয়ের অর্থাৎ 
কেবল নীতিধর্ম্বের মূলতত্বনির্ণয়েও আধিভৌতিক পক্ষ অসমর্থ । এবং ইহা আমি 
পুর্ব পুর্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, প্রবৃত্তিম্বাতত্ত্য, নীতিধর্ম্বের নিত্যত্ব, এবং 
অমৃতত্ব অর্জন করিবার জন্য মানব-মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা, ইত্যাদি গুড় বিষয়ের 
সিদ্ধান্ত আধিভৌতিক পথে নিষ্পন্ন হইতে পারে না-_ইহার জন্য শেষে 
আস্মানাত্মবিচারের মধ্যে আমাকে প্রবেশ করিতেই হয়। কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্রের 
কাজ এইখানেই শেষ হয় না। জগতের মূলভূত অমৃতত্েব নিত্য উপাসনার দ্বার! 
এবং অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারা মানবাত্মা একপ্রকার বিশিই্ই শাস্তিলাত করিলে 
তাহার শীল-স্বভাঁবে যে পরিবর্তন"হয়, তাহাই সদাচরণের মূল) তাই ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, মানব-জাতির পৃণাবস্থাবিষয়েও অধ্যাত্বশাস্ত্রের সহায়তায় 
যেরূপ উত্তম নির্ণর হুইয়] থাকে, সেরূপ কেবল আধিভৌতিক সুখবাদের দ্বার হয় 
না। কারণ, ইহা পৃর্কেই সবিস্তার প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কেবল বিষয়স্থখ 
তো] পশ্ুদিগের সাধ্য, উহ! দ্বারা জ্ঞানবান মন্ধয্যের বুদ্ধির কখনও পুর্ণ তৃপ্তি 
হইতে পারে না; স্থখছুঃখ অনিতা এবং ধর্মই নিত্য । এই দৃষ্টিতে বিচার 
করিলে সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, গীতার পারলৌকিক ধর্ম ও নীতিধর্ু উভয়ই 
জগতের মূল নিত্য ও অমৃত তত্বের ভিত্তিতে প্রতিপাদিত, হওয়ায় এই পরম 
অবস্থার গীতাধশ্ম, মনুষ্য কেবল এক উচ্চ শ্রেণীর জন্ত, এই দৃষ্টিতে মানবীন্স 
সমস্ত কার্যের বিচার যে আধিভৌতিক শাস্ত্র করে, সেই নিছক আধিভৌতিক 
শাস্ত্রের নিকট কখনও হার মানিতে পারে না। কারণ আমাদের গীতাংশ্ব নিত্য 
ও অভয় হইয়া! গিয়াছে এবং স্বয়ং ভগবানই উহাতে এমন সুনিবন্ধ করিয়া রাখিয়া- 
ছেন যে, ভিন্ুদিগকে এই বিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থের, ধন্মের বা মতের দিকে 
চাহিয়। থাকিবার প্রয়োজন নাই। সমন্ত ব্রহ্ষজ্ঞানেরু নিরূপণ "করিবার পর 
“অভয়ং €ব প্রাপ্তোহসি"- এখন তুমি অভর হইলে_-( বৃ. ৪. ২* ৪) এইরূপ 
যা্তবন্ক্য যাহা জনকরাজকে বলিয়াছেন, তাহাই এই গীতাধর্দ্বের জ্ঞানসন্বন্ধেও 
অনেকার্থে অক্ষরশঃ 'প্রশ্নোগ কর! যাইতে পারে। 



৫১৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 

গীতাধর্্শ কিরূপ ? উন সর্বোপরি নির্ভন্ন ও ব্যাপক ; উহ সম অর্থাৎ বর্ষ, 

জাতি, দেশ ঘ। অদ্য কোন ভেদের মধ্যে না নামিয়া সকলকেই একই দীড়ি- 
পাল্লার দ্বার সমান সদ্গতি দেয়; উহা! অন্য সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে যথোচিত 

সহিষুণত। প্রদর্শন করে ; উহা! জ্ঞান ভক্তি ও কর্মযুক্ত ; অধিক কি, উহা সনাতন 
বৈদিক ধর্মবৃক্ষের অত্যন্ত মধুর ও অমৃত ফল। বৈদিকধর্দে গৌড়ায় দ্রব্যমন্ 
ঘা পশুমক্স যক্জের অর্থাৎ নিছক্ কর্্মকাণ্ডেরই অধিক মাহাত্ম্য ছিল) কিন্ত পন্গে 
উপনিষদের জ্ঞানের দ্বার! এই নিছকৃ কর্ম্মকাগুমূলক শ্রোতধম্্ম গৌণ বিবেচিত 
কইতে লাগিল এবং সেই সময়েই সাংখ্যশান্ত্রেরও প্রাহ্র্ভাব হইক্াছিল। কিন্ত 

এই জ্ঞান সাধারণ লোকের অগম্য ছিল এবং ইহার টানও কর্ম্সন্ন্যাসের দিকেই 
বিশেষরূপে ছিল, তাই কেবল ওপনিষদিক ধর্থের দ্বারা কিংবা উভয়ের স্থার্ভ- 
সমহ্থয়ের ছারাও পাধারণ লোকের পুর্ণ সন্তোষ হইতে পারে নাই। এই জন্য 
উপনিষদের নিছক বুদ্ধিগম্য ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে প্রমগম্য ব্যক্ত-উপাসনার রাজগুহ্য 
সংযুক্ত করিয়া, কর্মকাণ্ডের প্রাচীন পরম্পরা-অনুসারেই অজ্ভুনকে উপলক্ষ্য করিয়া 

গীতাধন্্ম সকলকে মুস্তকণ্ে ইহাই বলিতেছেন যে, পতুমি নিজ যোগ্যতান্গূপ 
নিজের সাংসারিক কর্তব্য লোকসংগ্রহার্থ নির্ফাম বুদ্ধিতে, আত্মৌপম্যদৃষ্ইিতে ও 
উৎসাহ সহকারে বাবজ্জীবন করিতে থাক) এবং তন্বারা জড় ব্রহ্মাণ্ডে ও সর্বতৃতে 
একভাবে ব্যাপ্ত নিত্য পরমাত্মদেবভার সর্বদা! উপাসন! কর, তাহাতেই তোমাক্ণ 
পারলৌকিক ও খ্রহিক কল্যাণ” । ইহা! দ্বারা কর্ম, বুদ্ধি (জ্ঞান) ও প্রেম 
€ ভক্তি ) এই তিনের মধ্য হইতে বিরোধ অস্তহিত হয়, এবং সমস্ত জীবনকেই 

বজ্ঞমন়্ কম্সিবার জন্য উপদেশদাতা একমাত্র গীতাপর্শ্ে সমস্ত বৈদিক ধর্মের 

সার আসে। এই নিত্যধন্ম উপলব্ধি করিয়া, কেবল কর্তব্য বলিয়া, সর্ব- 

ভুতহিতার্থ যত্ববান শত শত মহাত্বা ও কর্ত। ব৷ বীরপুরুষ খন এই পবিত্র 
ভারতভূমিকে অলঙ্কত করিতেছিলেন, তখন এই দেশ পরমেশ্বরের কৃপার পাত্র 

হইয়া শুধু জ্ঞানের নহে, এরশ্বর্যেরও শিখরে পৌছিয়াছিল % এবং ইহ! কাহাকেও 
বলিতে হইবে না যে, বখন অবধি উভয় লোকের সাধক এই শ্রেয়স্কর ধন্ম 

অস্তহ্িত হইল সেই অবগ্রিই এই দেশের নিকৃষ্ট অবস্থা সুরু হইল। এই জন্য 
তগবানের নিকট আশাপুর্ণ শেষ প্রার্থনা এই যে, ভক্তি, ব্রহ্ধজ্ঞান ও কর্তৃত্বের 
যথোচিত মেলনকারী এই সম ও তেজস্বী গীতাধর্শের অনুসারে পরমেশখরের 
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ভজনপুৃজনসাধক সৎপুরুষ এই দেশে আবারও. উৎপন্ন হউন। এবং শেষে উদার 

পাঠকগণের নিকটে নিয়লোক্ত মন্ত্র (খ. ১০, ১৯১. ৪) দ্বারা এই মিনতি করিয়। 
গীতার এই রহস্যালোচন! এইথানেই সমাপ্ত করিতেছি যে, এই গ্রন্থে কোথাও 
ভ্রমবশত কিছু ননাধিক কথ! থাকিলে তাহা সমদৃষ্টি দ্বারা সংশোধন করিয়া 
লইবেন -- 

সমানী ব আকৃতিঃ সমান! হৃদয়ানি বঃ। 
সমানমস্ত বে। মনে! যথ। বঃ স্ুসহাসতি ॥ 

যথা বঃ স্থসহাসতি ॥ * 

তৎসহ ক্রহ্ার্পণমস্ত ॥ 

+* এই মন্ত্র ধগ্বেদ সংহিতার শেবে প্রদত্ত হইয়াছে । যজ্ঞমণ্ডপে সমবেত লোকদিগের 
উদ্দেশে এই অভিভাষণ। অর্থ-_“তোমাদের অভিপ্রায় সসান হউক, তোমাদের অত্বঃকরশ 
সমান হউক, এবং তোমাদের মন সমান হউক; যাহাতে তোমাদের কুসহা! অর্থাৎ সংঘশভির 
দত! হইবে”। অসতি-্অন্তির বেদিক রূপ। “বখ1 বঃ নুসহাসতি' ইহার দ্বিরুকি প্রন্থের 
সমাপ্তি দেখাইবাঁর জন্য কর! হইয়াছে। 



পরিশিষ প্রকরণ। . 
গীতার বহ্রঙ্গ-আলোচন।। 

অবিদিত্ব। খবিং ছন্দো দৈবতং ষোগমেব চ 
যোহধ্যাপর়েজ্জপেদ্বাংপি পাপীয়ান্ জাতে তু সঃ॥* স্থৃতি। 

পৃর্ব্বপুর্ব্ব প্রকরণে ইহা সবিস্তার বলিক্বাছি ষেঃ যখন ভারতীয় যুদ্ধে কুলক্ষস 
ও জ্ঞাতিক্ষয়ের প্রতাক্ষ স্বরূপ সর্বপ্রথম নেত্রসমক্ষে আসিল, তখন অজ্জুন শ্বকীয় 

ক্ষাত্রধন্ম ত্যাগ করিয়া সন্নযাসগ্রহণে উদ্যত হইলেন এবং সেই সময়ে তাহাকে ঠিক 
পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বেদাস্তশাস্ত্রের ভিত্তির উপর শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদন 
করিলেন যে, কর্্মযোগই অধিক শ্রেয়স্কর, কর্্মযোগে বুদ্ধিরই প্রাধান্য, এইজন্য 
বরঙ্গাত্মৈক্যজ্ঞান কিংবা পরমেশ্বরভক্কির দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে সাম্যাবস্থায় 
রাখিয়া! সেই বুদ্ধি দ্বারা স্বধন্মীক্ুসারে সকল কন্ম করিতে থাকিলেই মোক্ষলাভ 
হয়, ইহা ব্যতীত মোক্ষলাভের জন্য আর কিছুরই আবশ্যকতা নাই; এবং 
এইরূপ' উপদেশ করিয়! শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করিলেন । গীতার 
ইহাই প্রকৃত তাৎপধ্য। গীতাগ্রন্থ কেবল বেদাস্তবিষয়ক ও নিবৃত্তিমূলক, 
এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কারের দরুণ “মহাভারতের ভিতর গীতাকে সন্গিবি্ট করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই” ইত্যাদি যে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও এক্ষণে সহজে 
নিরাকৃত হম্স। কারণ কর্ণপর্ধে সত্যানৃত্যের আলোচন। করিয়া গ্রকষ্ণ যেরূপ 
অজ্জুনকে ধুধিষ্ির-বধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুদ্ধে প্রবুত্ত করিবার 
্ন্য গীতার উপদেশও আবশ্যক হইয়াছিল। এবং কাব্যদৃষ্টিতে দেখিলেও, 
ইহাই সিচ্ধ হয় যে, মহাভারতে অনেক স্থলে এই প্রকারই অন্য যে সকল প্রসঙ্গ 

আসিয়াছে সেই সমস্তের মূলতত্ব কোথা ও-না-কোথাও বল। আবশ্যক ছিল, 
তাই উহা! ভগবদ্গীতাঁতে বলিয়া ব্যবহারিক ধর্শাধর্মের কিংব! কার্ধ্যাকার্ধ্য- 
বাবস্থিতির নিরূপণের পূর্ণতা গীতাতেই করা হইয়ীছে। বনপর্কের ব্রাহ্মণ- 
ব্যাধ-সংবাদে ব্যাধ বেদাস্তের ভিত্তিতে “আমি মাংসবিক্রয়ের ব্যবসায় কেন 
কর্রিতেছি* তাহার বিচার করিয়াছে; এবং শাস্তিপর্কের তুলাধার-জাজলি-. 
সংবাদেও প্র প্রকারেই তুলাধার স্বকীয় বাণিজ্যব্যবসায়ের সমর্থন করিয়াছে 

“কোন মন্ত্রের খষি, ছন্দ, দৈবত ও বিনিয়োগ না! জানিয়া (উক্ত মন্ত্র) যে শিক্ষা 
দেয় কিংব। তাহার জপ করে সে পাপী হয়।” ইহা! কোন এক স্ম্তিগ্রস্থের বচন :. কিস্ত কোন্ 
গ্রন্থের তাহ! জানি না। হী, ভাহার মূল আর্ধেয়ব্রাঙ্গণ ( আর্ধের, ১) শ্রুতিগ্রস্থে আছে ; তাহ! 
এই “যে! হ বা অবিদিতার্বেরচ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণে যাজয়তি বাহধ্যাপয়তি বা স্থাণুং 
বচ্ছ“তি গর্ভং বা প্রতিপদ্যতে |” কোন মন্ত্রের খবি, ছন্দ প্রভৃতি বহিরঙ্ষ; উহা! ন! জানিয়। মন্ত্র 
বলিবেক না। এই নীতিই গীতার ন্যায় শ্র্থ সন্বন্ষেও প্রয়োগ কর! যায়। 



গীতার বহিরঙ্গ-আলোচন!। ৫১৭ 

(বন, ২৯৬-২১৫ ও শাং ২৬০-২৬৩)। কিন্তু এই উপপত্তি সেই সেই বিশিষ্ট 
ব্যবসায়েরই কর! হইয়াছিল । এই প্রকার অহিংসা, সত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলো- 
চনা মহাভারতে কয়েকস্থানে আসিলেও তাহাও একদেশদর্শী অর্থাৎ সেই সেই 
বিশিষ্ট বিষয়ের জন্যই হইয়াছিল, তাই উহাকে মহাভারতের প্রধান ভাগ ধরা! 
যাইতে পারে না। এইরূপ একদেশদর্শী আলোচনা দ্বারা ইহাও নির্ণয় করা 
যায় না যে, ষে শ্রীকৃষ্ণের এবং পাগ্বদিগের মহৎ কাধ্যসমূহের বর্ণনা করিবার 
জন্য ব্যাস মহাভাব্ুত লিধিয়াছিলেন, সেই মহাত্বা বাক্তিদের চরিত্রকে আদর্শ 
ধরিয়া মনুষ্য সেই প্রকার আচরণ করিবে কি না। সংসার অসার এবং কোন-এক 
সময়ে সন্ন্যাসগ্রহণই শ্রেষ্ঠ যদি ধরা হয় তবে স্বভাবত এই প্রশ্ন আসে যে, শ্রীকৃ্ 
এবং পাগুবদিগের এত ঝঞ্ধাটে পড়িবার কারণ কি ছিল? এবং যদি তাহাদের 
প্রবত্ধের কোন কারণ স্বীকারও কর! যায়, তবে লোকসগ্রহার্থ তাহাদের গৌব্রব- 
কীর্তন করিয়! ব্যাসের তিন বৎসরকাল সঙ্জান পরিশ্রম করিয়! ( মভা. আ. ৬২. 
৫২ ) এক লাখ শ্লোকের বৃহৎ গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজনই বাকি ছিল? বর্ণাশ্রষ- 
কর্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য করা হয়, কেবল এইটুকু বলিলেই এই প্রশ্নের ঠিক 
মীমাংস। হয় না) কারণ, যাহাই বল না কেন, স্বধন্ীচরণ কিংবা জগতের অন্য 
সমস্ত ব্যবহার তো সন্গযাসদৃষ্টিতে গৌণ বলিয়াই মান! হয়। এই জন্য মহাভারতে 
যে মহাপুরুষদ্দিগের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষদিগের আচরণের উপর 
"মূলে কুঠার” নীতি-অনুযায়ী আপত্তির নিরসন করিয়। উক্ত গ্রন্থে কোন-না-কোন 
স্থানে সবিস্তার ইহ! বল। আবশ্যক ছিল যে, সংসারের সমস্ত কাজ করিতে হইবে 
কি না; এবং করিতে হইবে বজিলেও প্রত্যেক মনুষ্য কিরূপে সংসারে নিজ নিজ 
কর্ম চালাইলে সেই সব কন্ধ মোক্ষলাতের অন্তরায় হইবে না। “নলোপাখ্যান, 
রামোপাখ্যান প্রভৃতি যে সব উপাখ্যান মহাভারতে আছে তাহাতে এই সকল 
বিষয়ের আলোচনা উচিত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; কারণ, এইরূপ করিলে 
সেই উপাঙ্গগুলির ন্যায় এই আলোচনাও গৌণ বলিয়াই বিবেচিত হইত । সেইব্প 
বনপর্ব্ব কিংবা শান্তিপর্ব্বের অনেক বিষয়ের খিচুড়ীর মধ্যে গীতাকেও সন্নিবিষ্ট 
করিলে উহার মহত্বের লাঘব ন! হইয়া যাইত না। তাই, উদ্দ্যোগপর্ব শেষ 
করিয়া! মহাভারতের প্রধান কাধ্য-_ভারতীয় যুদ্ব-_আরম্ত হইবার ঠিক প্রসঙ্গেই, 
সেই সম্বন্ধে এপ আপত্তি করা হইয়াছে, যাহ। নীতিধশ্ব্ষ্টিতে অপরিহার্য দেখায়, 
এবং সেইথানেই এই কন্মাকর্মবিচারের স্বতন্ত্র শাস্ত্র উপপত্তির সহিত কথিত 
হইয়াছে 1 সার কথা, পাঠক কিছু বিলম্বের কারণে দি এই পরম্পরাগত কথা 
ভুলিয়া যান যে, শ্ত্রীকষ্ণ ষুদ্ধারস্তেই অজ্জুনকে গীতা! শুনাইয়াছিলেন, এবং যদি 
তিনি এই বুদ্ধিতেই বিচার করেন যে, মহাভারতে ধন্মাধর্্মনিরূপণার্থ বিরচিত ইহা 
এক আর্য মহাকাব্য, তথাপি ইহাই উপলদ্ধি হইবে ষে, গীতার জন্য মহাভারতে 
যে স্থান নিযুক্ত কর! হইয়াছে তাহাই গীতার মহত্ব প্রকাশ করিবার জন্য কাব্য- 
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দৃষ্টিতে ও সঙ্গত হইয়াছে । গীতার প্রতিপাদ বিষয় কি এবং মহাভারতে ক্ষোন্ 
স্থানে গীতা বিবৃত হইয়াছে, এই সকল বিষয়ের ঠিক ঠিক উপপত্তি যখন বুঝা! 
গেল. তখন এই সকল প্রশ্রের কোনই গুরুত্ব দেখা যায় না থে “গীতোক্ত জ্ঞান 
রূণভূমিতে বিবৃত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কোন সময়ে কেহ এই গ্রন্থ 
পরে মহাভারতে ঢ.কাইয়! দিয়া থাকিবে! অথবা ভগবদ্গীতার দশ শ্লোকই 
সুখ্য কিংবা! শত শ্লোকই মুখ্য ?* কারণ অন্য প্রকরণসমূহ হুইতেও উপলব্ধি 
হইবে যে, যখন একবার ইহ! স্থির হইল যে ধর্শনিরূপণার্থ ভারতকে মহাভারত, 
করিবার জন্য অমুক বিষয় মহাভারতে অমুক কারণে অমুক স্থানে সন্নিবেশ 
করা আবশ্যক, তখন মহাভারতকার সেই বিষয়ের নিরপণে কত স্থান 
লাগিবে তাহার জন্য কোন চিস্তা করেন না। তথাপি গীতার বহিরঙ্গপরীক্ষ! 
সম্বন্ধে অনা যে সকল তর্ক উপস্থিত কর! হয় তাহার উপরেও এক্ষণে প্রসঙ্গানু- 
সারে বিচার করিয়া তাহার মধ্যে কতটা তথ্য আছে তাহা দেখা আবশ্যক, তাই 
তল্মধো (১) গীতা ও মহাভারত, (২) গীতা ও উপনিষৎ, (৩) গীতা ও 
বঙ্গনৃত্র, (৪) ভাগবত ধর্থের উদয় ও গীতা, (৫) বর্তমান গীতার কাল, (৬) 
গীতা ও বৌদ্ধ গ্রন্থ, এবং (৭ ) গীতা! ও থুষ্টানদিগের বাইবেল,_-এই সাত বিষ- 
য়ের আলোচন! এই প্রকরণের সাত ভাগে যথাক্রমে করা হইয়াছে । স্মরণ 
থাকে যেন, এই বিচার করিবার সময় কেবল কাব্যের হিসাবে 'অর্থাৎ ব্যবহারিক 
এবং এঁতিহাসিক দৃষ্টিতেই মহাভারত, গীতা» ব্রহ্মনুত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি - গ্রন্থের 
আলোচন! বহিরঙ্গসমালোচক করিয়! থাকেন, অতএব আমিও সেই দৃষ্টিতেই 
এক্ষণে উক্ত প্রশ্ন সমূহের বিচার করিব। 

ভাগ ১--গীতা ও মহাভারত। 

উপরে এই অন্ধমান কর! হইয়াছে যে শ্রীকষ্রর ন্যায় মহাপুরুষদিগের চব্রি- 
ত্রের নৈতিক সমর্থনার্থ কম্মযোগমূলক গীতা! মহাভারতে উপযুক্ত কারণেই উপ” 
ঘুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে; এবং গীতা মহাভারতেরই এক অংশ হওয 
উচিত । সেই অনুমানই এই ছই গ্রন্থের রচনা তুলনা করিলেই অধিক দৃড় 
হয়। কিন্ত তুলন! করিবার পূর্বের, এই ছুই গ্রন্থের বর্তমান স্বরূপ সম্বন্ধে একটু 
বিচার করা আবশ্যক প্রতীত হয়। শ্রীমৎশক্করাচা্য স্বকীয় গীতাভাষোর 
আরম্তে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, গীতাগ্রন্থে সাত শত শ্লোক আছে। এবং অধুনা প্রাপ্ত 
সমস্ত সংস্করণেও অতগুলি প্লোকই প্রাপ্ত হওয়া যার । এই সাত শত শ্লোকের 
মধ্যে ১ শ্লোক ধৃতরাষ্ট্রের, ৪* সঞ্জয়ের, ৮৪ অঞ্জনের এবং ৫৭৫ ভগবানের । 
কিন্ত বোম্বাই নগরে গণপত কৃষ্ণাভীর ছাপাখানার মুদ্রিত মহাভারতের সংস্করণে, 
ভীম্বপর্কে বর্ণিত গীতার.আঠারো৷ অধ্যায়ের পর যে অয্যান্ম আরম্ভ হয়, তাহার 
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€ অর্থাৎ ভীন্ষপর্কের ৪৩ তম অধ্যায়ের ) আরস্তে সাড়ে পাঁচ শ্লোকে গীতা মহাত্তয 
বর্শিত হইয়াছে, এবং উহাতে উক্ত হুইয়াছে-_ 

ষটুশতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ | 
অজ্ঞুনঃ সপ্তপধশাশৎ সপ্তবন্টিং তু সঞ্জয়ঃ | 
ধূতরাস্ঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে ॥ 

অর্থাৎ “গীতায় কেশবের ৬২০, অঞ্জনের ৫৭, সঞ্জয়ের ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্রের ১ 
মিলিয় সর্বশ্তুদ্ধ ৭৪৫ শ্লোক আছে।” মাদ্রাজ এলাকার প্রচলিত পাঠান্ুসারে 
ক্বষণাচার্ধা কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের সংস্করণেও এই শ্লোক পাওয়! যায় ) 
কিন্ত কপিকাতার মুদ্রিত মহাভারতে ইহ! পাওয়। যায় না ; এবং ভারতটীকাকার 
নীলকঠ তো এই ৫॥* শ্লোক “গৌড়ৈঃ ন পঠ্যন্তে এইরূপ লিখিয়াছেন। তাই 
উহু! প্রক্ষিপ্ত বলিয়। মনে হয়। কিন্ত ইহা৷ প্রক্ষিপ্ত মনে করিলেও গীতার মধ্যে ৭৪৫ 
শ্লোক (অর্থাৎ অধুনা প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের অতিরিক্ত ৪৫ শ্লোক) কে কবে 
ভুড়ি দিয়াছে তাহাবল। যায় না। মহাভারত বন্থবিস্তৃত গ্রন্থ হওয়ায় তাহাতে 
যধ্যে মধ্যে অন্য গ্লোক সন্নিবেশিত হুওয়৷ কিংবা কোন শ্লোক বাহির করিয়া 
লওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু একথা গীতার সম্বন্ধে বলা যায় না । গীতাগ্রস্থ 
সর্বদাই পঠিত হওয়ায় বেদের ন্যায় সমস্ত গীতাও কণস্থ করিতে পারিত পূর্বে 
এরূপ অনেক লোকও ছিল, এবং আজ পধ্যস্ত কেহ কেহ আছে! এই কারণে 
বর্তমান গীতার বেশী পাঠাস্তর দেখা যায় না, এবং অল্প ষে-কিছু ভিন্ন পাঠ আছে, 
তাহ টীকাকারের! জানেন । তাছাড়া, এরূপ বলিতেও বাধা নাই বে, এই 
কারণেই গীতাগ্রন্থে বরাবর ৭০* শ্লোক রক্ষিত হইয়াছে যে উহার মধ্যে 
কেহ ফেরফার করিতে না পারে । এখন প্রশ্ন এই যে, বোম্বাই ও মাদ্রাজে 
মুদ্রিত মহাভারতের সংস্করণেই ৪৫ ল্লোৌক_-এবং, সে সমস্তও ভগবানেরই-_. 
বেশী কোথা হইতে আমিল ? সঞ্জন্ন ও অজ্জুনের শ্লোকের মোট সংখ্যা বর্তমান 
সংস্করণে এবং এই গণনাতে একই অর্থাৎ ১২৪) এবং একাদশ অধ্যায়ের 
“পশ্যামি দেবান্” (১১, ১৫-৩১ ) ইত্যাদি ১৭ শ্লোকেব্র সঙ্গে মতভেদের কারণে 
অন্য দশ শ্লোকও সঞ্জয়ের বলিয়। বিবেচিত হওয়। সম্ভব, তাই বল যাহতে পাকে 
যে, সঞ্জয় ও অজ্ঞুনের শ্লোকের মোট সংখ্যা একই হইলেও প্রত্যেকের শ্লোক গুলি 
পৃথক পৃথক গণন। করিতে অন্ন পার্থক্য হইয়া থাকিবে । কিন্তু বর্তমান সংস্করণে 
ভগবানের ষে ৫৭৫ শ্লোক আছে, তাহার বদলে ৬২০ অর্থাৎ ৪৫ অধিক গ্লোক 
কোথা হইতে আসিল তাহার কোন ঠিকান। পাওয়া যাইতেছে না! গীতার 
“»স্তাত্র' ব! “ধ্যান” ব। এই প্রকার অন্য কোন প্রকরণের সমাবেশ “উহার মধ্যে 
কর। হইয়। থাকিবে ইহ। বদি বল, তবে দেখি যে বোথ্ায়ৈ মুদ্রিত মহাভারতের 
গ্রন্থে এ প্রকরণ নাই শুধু নহে, প্র গ্রন্থের গীতাতেও সাত শত শ্লোকই আছে। 
অতএব বর্তমান সাতশত হ্লোকের গীতাকেই প্রমাণ মান! ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 



৫২০ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগ-পরিশিষ্ট | 

ইহা হইল গীতার কথা । কিন্তু হাভাব্রতর দিকে দেখিলে বলিতে হয় যে, এই 
বিরোধ কিছুই নহে। স্বয়ং ভারতেই উক্ত হইয়াছে যে, মহাভারতসংহিতার 
শ্লোকসংখা। এক লক্ষ । কি্ত রাওবাহাছুর চিন্তামণি রাও বৈদ্য মহাভারতসম্বন্ধীর 
স্বকীয় টীকাগ্রন্থে স্পষ্ট বপিয়াছেন যে, বর্তমান প্রকাশিত গ্রস্থসমূুহে অতগুলি 
শ্লোক পাওয়া যাস না; এবং বিভিন্ন পর্বের অধ্যায়সংখ্যাও ভারতের 

আরন্তে প্রদত্ত অন্ুক্রমণিক1 অনুসারে নাই । এই অবস্থায়, গীত। ও মহাভার- 
তের তুলনা করিবার জন্য এই গ্রস্থসমূহের কোন এক বিশেষ পুস্তক অবলম্বন 
কর! ভিন্ন কান্ত চলিতে পারে না; তাই, শ্রীমৎশস্করাচার্ধ্য কর্তৃক প্রমাণ বলিয়া 
গৃহীত সপ্তশতশ্লোকী গীতাকে এবং কলিকাতার বাবু প্রতাপচন্দ্র ব্রায়ের মুদ্রিত 
মহাভারতের পুস্তককে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া! আমি এই হুই গ্রন্থের তুলন! 
করিঘ্লাহি) এবং আমার এই গ্রন্থে উন্্ত মহাভারতের শ্লোকসমূহের স্থাননির্দেশও 
কলিকাতার মুদ্রিত উক্ত মহাভাবুতের অন্ুসারেই করিয়াছি । এই শ্লোকগুলিকে 

বোম্বায়ের পুস্তকে কিংব! মাদ্রাজের পাঠক্রম অন্ুনরণ করিয়া মুদ্রিত কষ্তাচার্যের 
সংস্করণে দেখিতে হইবে, এবং ষদি উহ! আমার নির্দিষ্ট স্থানে না পাওয়৷ যায়, 
তবে একটু অগ্রপশ্চাৎ্ অন্গসন্ধান করিলেই উহ পাওয়া যাইবে। 

সাতশে। শ্লোকের গীতা এবং কলিকাতার বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের মুদ্রিত 
মহাভারত তুলন। করিলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভগবদ্গীত1 মহাভার- 
তেরই এক অংশ) এবং স্বয়ং মহাভারতেই' কয়েক স্থানে এই বিষয়ের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। প্রথম উল্লেখ আদিপর্ষের আরস্তে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত অনুক্র- 
মণিকাক্স কর! হহয়াছে। “পূর্বোক্তং ভগবণ্গীতাপর্বব ভীম্মবধস্ততঃ (মভা. আ.. 
২. ৬৯ ) এইরূপ পর্ধবর্ণনায় প্রথমে বলিয়া তাহার পর আঠারো পর্বের অধ্যায়- 
সমূহের এবং শ্লোকসমুহের সংখ্যা বলিবার সমক্স ভীম্মপব্বের বর্ণনায় পুঅর্বার 
ভগবদ্গীতার স্পষ্ট উল্লেখ এই প্রকারে করা হইয়াছে-_- 

কম্মলং যত্র পার্থস্য বাস্থদেবে৷ মৃহামতিঃ। 
মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদশিভিঃ ॥ 

“যাহাতে মোক্ষগর্ভ কারণ দেখাহয়া! বান্পেব অজ্জুনের মনের মোহজ কশ্মল 
নাশ করিক্সাছিলেন* ( মভা, আ. ২, ২৪৭)। এই প্রকার আদিপর্ধের (১,' 
১৭৯) প্রথম অধ্যারে প্রত্যেক শ্লোকের আরস্তে “্যধাশ্রোং* বলিয়া, যখন 
ধতরাষ্ট্ী বলিয়াছিলেন যে, ছূর্য্যোধনাদির জয়প্রাপ্তিসন্বন্ধে কোন্ কোন্ প্রকারে 
আমার নিরাশ। হইতেছে, তখন এই বর্ণনা আছে যে, “যখনই,শুানল[ম যে, 
অজ্জনের মনে মোহ উৎপন্ন হহলে পর শ্রীকৃষ্ তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয্া- 
ছিলেন তখনই আমি ' জয়সম্থন্ধে নিরাশ হইলাম ।” আদিপর্বের এই ভিন 
উল্লেখের পর শান্তিপর্ষের শেষে নাবায়ণীক্ন ধম্ম ধলিবার সমর গীতার পুরর্ধার 
নির্দেশ করিতে হইয়াছে । নারাক্সণীয়, সাত্বত, এ্রকান্তিক ও ভাগবত, এই 
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চারি নান সমানার্ধক.1. নারান্নণীরোপাধ্যানে (শাং. ৩৩৪-৩৫১ ) নারায়ণ খষি 
কিংবা! ভগবান শ্বেতদ্বীপে নারদকে ষে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ভক্কিমূলক 
'প্রবৃত্তিমার্গ বর্ণিত হইয়াছে । বাস্থদেবকে একান্তভাবে ভক্তি করিয়া জাগতিক 
ব্যবহার প্বধন্ধমান্থসারে করিতে থাকিলেই মোক্ষলাভ হয়, ভাগবতধন্মের এই তত্ব 
আমি পুর্ব প্রকরণসমূহে বলিয়া আসিয়াছি; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, 
এই প্রকার ভগবদ্গীতাতেও কম্মরযোগই সন্গ্যাসমার্গ অপেক্ষ। শ্রে্ঠতর প্রতি- 
পার্দিত হইয়াছে । এই নারাক্পপীন্স ধর্মের পরম্পর! বর্ণনা করিবার সময় 
বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলিতেছেন যে, এই ধর্ম সাক্ষাৎ নারায়ণ হইতে নারদ 
প্রাপ্ত হন, এবং এই ধর্মই “কিতে! হুরিগীতাস্থ সমাসবিধিকল্পতঃ” ( মভ।, শাং. 
৩৪৬. ১০) হরিগীতা৷ কিংব! ভগবদ্গীতার় কথিত হইয়াছে । সেইক্পপ আবার 
পরে ৩৪৮ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে-__' 

সমুপোঢেঘনীকেষু কুরুপাগ্ বোধে । 
অজ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্ ॥ 

কৌরব ও পাগবদিগের যুদ্ধের সময় বিমনস্ক অর্জুনকে ভগবান এ্কাস্তিক 
অথব। নারায়প-ধর্ম্মের এই বিধিসমূহের উপদেশ করিয়াছিলেন ; এবং সর্ব 
যুগে স্থিত নারারণ-ধর্ম্মের পরম্পরা বলিয়! পুনরায় বলিয়াছেন যে, এই ধর 
এবং বতিদ্দিগের ধর্ম অর্থাৎ সঙ্লাসধর্ম ছই-ই হরিগীতায় কথিত হইয়াছে 
€( মভ।. শং, ৩৪৮, ৫৩) । আদিপর্ধে ও শান্তিপর্বে প্রদত্ত এই ছয় উল্লেখের 
অতিরিক্ত অশ্বমেধ পর্বের অন্তভূতি অন্ুগীতাপর্বেও আর একবার 
ভগবদ্গীতার উল্লেখ আছে। ভারতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যুধিষ্ঠিরের 
রাজ্যাভিষেকেরও পরে আর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন খন একত্র বসিক্গা- 
ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন “এখন এখানে আমার থাকিবার কোন আবশ্য- 
কতা! নাই; দ্বারকান্প যাইবার ইচ্ছা আছে”; ইহার উত্তরে অজ্জুন শ্রীকঞ্ণকে 
অন্থরোধ করিলেন যে, পুর্বে যুদ্ধের আরস্তে তুমি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলে 
তাহ আমি বিস্থৃত হুইয়!ছি, সেই জন্য পুনর্বার সেই উপদেশ আমাকে দাও 
(অশ্ব, ১৬)। তখন এই অন্থরোধ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার যাইবার পুর্বে 
অজ্জুনকে অনুগীতা৷ বলিয়াছিলেন। এই অন্ুগীতার প্রথমেই ভগবান বলিয়াছেন 
ষে "যুদ্ধারভ্তে তোমাকে যে উপদেশ করিয়াছিলাম তুমি হুর্ভাগ্যবশত তাহা বিস্থৃত 
হইম্বাছ। সেই উপদেশ পুনর্বার তোমাকে সেইরূপই বলা এখন আমার পক্ষেও 
অসম্ভব; তাই, তাহার বদলে আর কোন বিষয় তোমাকে বলিতেছি” ( মভা.. 
অশ্ব. অন্রগীতা. ১৬. ৯-১৩)। ইহা চিন্তার যোগাঁ যে, অন্থগীতার কোন্ 
কোন প্রকরণ গীতার প্রকরণেরই অন্ুবূপ। অন্ুগীতার এই নির্দেশ-সমেত 
মহাভারতে ভগবদগীতার সাতবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং ভগবদগীতা 

৬৬ * 



৫২২ শ্ীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট । 

বর্তমান মহ্াতারতেরই এক অংশ ইহা! উহ্হার আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে স্পষ্ট 
সিদ্ধ হইতেছে। 

কিন্তু সংশয়ের গতি নিরঙ্কুশ হয় এইজন্য উপর্যুক্ত সাত নির্দেশ হইতেও 
কাহারও কাহারও সন্তোষ হয় না। তীহারা বলেন যে, এই উল্লেখগুলিও 
ভারতে যে পরে ঢুকাইয়। দেওয়া হয় নাই তাহা কিরূপে সিদ্ধ হয়? এই প্রকারে 
উহ্থাদিগের মনে এই সংশয় যেমন-তেমনই থাকিয়া যায় যে, গীতা মহাভারতের 
এক অংশ কিনা। গাতাগ্রস্থ ব্রদ্জ্ঞানমূলক, এই ধারণা হইতেই এই 
সন্দেহ তো প্রথমে বাহির হয়। কিন্তু এই ধারণ ঠিক নহে, আমি পূর্বেই তাহ 
সবিস্তার দেখাইয়াছি; সুতরাং বস্কত দেখিতে গেলে এই সন্দেহের কোন 
অবসরই থাকে না। তথাপি এই প্রমাণের উপরই নির্ভর না করিয়া, অন্য 
প্রমাণের দ্বারাও এই সন্দেহ কিরূপে মিথা৷ বলিয়া নিদ্ধারিত হয় তাহা এক্ষণে 
বলিতেছি। কোন ছুই গ্রন্থ একই গ্রন্থকারের কিনা এইরূপ সন্দেহ হইলে, 
কাব্যমীমাংসক প্রথমতঃ শবসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য এই দুই বিষয়ের বিচার করিয়া 
থাকেন। তন্মধ্যে শব্দসাদৃশ্যে শুধু শব্দেরই সমাবেশ হয় না, কিন্তু উহাতে ভাষা- 
রীতিরও সমাবেশ কর! হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিবার সময় মহাভারতের 
ভাষার সহিত গীতার ভাষার মিল কতটা তাহা দেখা আবশাক। কিন্তু মহা- 
ভারত গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হওয়ায়, উহাতে বিভিন্ন গুসঙ্গে ভাষার রচানাও ভিন্ন 
ভিন্ন রীতিতে কর! হইয়াছে। উদ্বাহরণ যথা--কর্ণপর্ষে কর্ণাজ্জুনের বুদ্ধবর্ণন। 
দেখিলে, তাহার ভাষার ধরণ অন্য প্রকরণান্তর্গত ভাষা হইতে ভিন্ন লক্ষিত 
হইবে। তাই, মহাভারতের ভাষার সহিত গীতার ভাবার মিল আছে কিন, 
তাহা নিশ্চিত বল! ছুফর। তথাপি সাধারণতঃ বিচার করিয়! দেখিলে পরলোক" 
গত কাশীনাথপন্ত তৈলগ্গ * যেরূপ বলেন তদনুসারে গীতার ভাষ৷ ও'ছন্দো- 
বচন। আর্ষ কিংব। প্রাচীন বলিতে হয়। উদাহরণ যথা-_-কাশীনাথপন্ত দেখাই- 
ক্নাছেন যে, অস্ত ( গী. ২. ১৬), ভাষ। ( গী. ২. ৫৪.), প্রঙ্গ (5 প্রকৃতি গী, ১৪, 
৩), যোগ (- কম্মযোগ ), পাদপুরক অব্যয় “হ? (গী. ২.৯) প্রভৃতি শব্দ 
গীতায় ষে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সে অর্থে উহা! কালিদাসাদির কাব্যের মধ্যে 
পাওয়া যায় না॥ এবং পাঠভেদবশতই হউক না কেন, কিন্তু গীতার ১১. ৩৫ 
শ্লোকের “নমস্কৃত্বঃ এই অপাণিনীয় শব্দ রাখা হইয়াছে, সেইরূপ গী. ১১. ৪৮ 
শ্লোকে শক্য অহং এইরূপ অ-পাণিনীয় সন্ধিও আছে। সেইরূপ আবার 

শা পপ সপ পাপ 

* ৬কাশীনাধ ভ্রম্বক তৈলগ্রকৃত ভগবদ্ণীতার ইংরাজী ভাষান্তর মোঙ্ষমূলর সাহেব 
সম্পার্দিত প্রাচধিপ্নপুস্তকম।লার মধ্যে (99.0754 13999 ০0 179 12756 991195, 

ড০1. ডা.) ছাপা হইয়াছে। এই গৃষ্থে ইংরাজি ভাষাতেই গীতাসম্বদ্দে এক টাকায়ক 
প্রবন্ধ প্রস্তাবনার আকারে সংযোজিত হইয়াছে । এই প্রকরণে ৬তৈলঙ্গের মতানুসারে যে 
উল্লেখ আছে তাহ! (এক জায়গ। ছাড়া ) এই প্রস্তাবন।কে লক্ষ্য করিয়াই কর! হইয়াছে। 



গীতা ও মহাভারত । ৫হ৩ 

এসেনানীনাঁমহং স্বন্দঃ” (গী. ১০. ২৪) উহাতে “সেনানীনাং এই যঠিকারকও 
পাণিনি অন্ুপারে শুদ্ধ নহে । আর্ধবৃত্তরচনার উদাহরণ ৬তৈলঙ্গ স্পষ্ট করিয়া 
বুঝান নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, একাদশ অধায়ের বিশ্বরূপ-বর্ণনার 
€গী. ১১. ১৫-৫০ ) ৩৬ শ্লোককে লক্ষ্য করিয়াই তিনি গীতার ছন্দোরচনাকে 
আর্ধ বলিয়া থাকিবেন।, এই শ্লোকগুলির প্রতোক চরণে এগারো অক্ষর আছে, 
কিন্ত গণনার কোন নিয়ম নাই ; এক চরণ ইন্দ্রব্জ হয় তো দিতীয়টা উপেন্দ্রবজ্, 
তৃতীয় শালিনী হয় তো চতুর্থগী অনা কোন প্রকারের। এইরূপ উক্ত ৩৬ 
শ্লোকে অর্থাৎ ১৪৪ চরণে বিভিন্ন জাতীয় মোটে এগারো চরণ পাওয়া যায়। 
তথাপি সেখানে এই নিয়মও দেখা ষায় যে, প্রতোক চরণে এগারো অক্ষর আছে, 
এবং উহাদের মধো প্রথম, চতুর্থ, অষ্টম এবং শেষের ছুই অক্ষর গুরু ; এবং ষষ্ঠ 
অক্ষর প্রায়ই লঘু । ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, খগবেদ ও উপনিষ- 
দের টউ ,পবৃত্তের ঢং অন্ুসারেই এই শ্লোক রচিত হইয়াছে । কালিদাসের কাব্যে 
এইরূপ ১১ অক্ষরের বিষমবুত্ত দেখিতে পাওয়া যায় লা । হা, শকুস্তলা নাটকে 
“অমী বেদিং পরি তঃ কষ্প্রধিষ্্যাঃ” এই শ্লোক এই ছন্দেরই ; কিন্তু কালিদাসই 
উহাকে কৃছন্দ? অর্থাৎ খণ্েদের ছন্দ বলিয়াছেন । ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা 
যায় যে, আর্ধবৃত্ত প্রচলিত থাকা কালেই গীতাগ্রগ্ক রচিত হইয়াছিল। মহা- 
ভারতের অনাত্রও এইরূপ আর্ষশব্দ ও বৈদিকবৃত্ত দেখিতে পাওয়া ষায়। কিন্তু 
ইহার অতিরিক্ত এই ছুই গ্রন্থের ভীষাসাদৃশোর দ্বিতীয় দৃঢ় প্রমাণ এই যে, মহা- 
ভারত ও গীতাতে একই রকম অনেক শোক পাঁওয়া যষায়। মহাভারতের 
সমস্ত শ্লোক অন্থুসন্ধান করিয়! তন্মধ্যে গীতায় কতগুলি আসিয়াছে, তাহা অন্রাস্ত- 
রূপে স্তির কর! কঠিন। তথাপি মহাভারত পড়িবার সময় উহাতে যে শ্লোক 
ন্যুনাধিক পাঠভে'দে গীতার শ্লোকের অনুরূপ আমি দেখিতে পাইয়াছি তাহারও 
ংথা। বড় কম নহে; এবং উহার ভিত্তিতে ভাষাপাদৃশোর প্রশ্নের সিদ্ধান্তও 

সহজেই হইতে পারে। নিন্নপ্রদত্ত শ্লোক ও শ্লোকাদ্ধ, গীতা ও মহাভারতে 
(কলিকাতা সংস্করণ) শব্দশ কিংব! ছুই-এক শব্দের ভেদে একই রকম পাওয়। 
যায়-- / 

গীতা। মহাভারত । 
ভীম্মপর্র (৫১, ৪1) গীতার মতই 

১, ৯ নানাশঙ্ত্প্রহরণা--শ্লোকার্ছ'। হূর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট স্বীয় 
সৈন্যের বর্ণনা করিতেছেন । 

১,১০ অপর্যাপ্তং--সমস্ত শ্লোক। ভীক্ষ, ৫১.৬ 

ভীম্ম, ৫১,২২-২৯ অল্প শবতেছে 

১-১২-১৯ পর্যন্ত আট শ্লোক । শেষ গীতার শ্লোকেরই মত। 



৫২৪ 

১০৪৫ অহোবত মহুৎপাপং-- শ্লোক । 

২,১৯ উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ-_ 
শ্লোকার্ধ। 

২২৮ অব্যক্তাদীনি ভূতানি--শ্লোক । 

দি ধর্ম্যাছ্ধি যুদ্ধাচ্ছে.য়ঃ--শ্লোকার্ধ। 

২৩২ যদৃচ্ছয়া-প্লোক ; 

২,৪৬্যাবান্ অর্থ উদপানে--শ্লোক । 

২.৫৯ বিষয়! বিনিবর্তন্তে_ শ্লোক । 

২.৬৭ ইন্ড্রিয়াণাঁং হি চরতাং-- শ্লোক । 

২,৭০ আপুধ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং_ শ্লোক 

৩,৪২ ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ--ল্লোক । 

৪,৭ যদ যদ হি ধর্স্য--শ্লোক। 

৪,৩১ নায়ং লোকোহন্তযযজ্ঞস্য-- 

শ্লোকার্দ। 

৪.৪* নায়ং লোকোহস্তি ন পরো 
; শ্লোকার্ধী। 

৫.৫ যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং__ 
স্লোক। 

গীতারহস্য অথবা কন্মযোগ-পরিশিষ্ট। 

দ্রোণ,. ১৯৭. ৫* অঙ্গ শষকভেছে 

শেষ গীতার শ্লোকের মত। 
শান্তি, ২২৪. ১৪ অল্প পাঠতেদে 

বলিবাসব-সংবাদে ও কঠোপনিষদে 
€২, ১৮) আছে। 

স্ত্রী, ২.৬ ) ৯,১১১ অব্যক্ত" ইহাক় 
বদলে “অভাব, বাকী একই । 

ভীম্ম, ১২৪৩৬ ভীম্ম কর্ণকে ইহাই 
বলিতেছেন । 

কর্ণ, ৫৭.২ “পার্থর বদলে"কর্ণ”পদ 
রাখিয়া ছূর্যোধন কর্ণকে বলিতেছেন। 

উদ্যোগ, ৪৫.২৬ সনৎস্জাতীয় 
প্রকরণে অল্প শব্দতেদে আসিয়াছে । 

শাস্তি, ২০৪. ১৬ মন্ু-বৃহস্পতি- 
ংবাদে অক্ষরশ আসিয়াছে । 

বন, ২১৪২৬ ব্রাহ্গণ-ব্যাধসংবাদে 

অল্প প্রাঠভেদদে আসিয়াছে এবং প্রথমে 
রথের রূপকও প্রদত্ত হইয়াছে। 

শাস্তি, ২৫০.৯ শুকান্ুপ্রশ্রের মধ্যে 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 

শাস্তি, ২৪৫, ৩ ও ২৪৭. ২ অন 
পাঠভেদে শুকান্ুপ্রশ্্রে ছইবার আসি- 
যাছে। কিন্ত এই শ্লোকের মূল কঠোপ- 
নিষদে (কঠ, ৩.১০ )। 

ৰন. ১৮৯.২৭ মার্কগ্েরপ্রশ্্ে অক্ষ- 
রশ আসিয়াছে । 

শাস্তি, ২৬৭৪০ গোকাপিলীয়া- 
খ্যানে আসিয়াছে এবং সমস্ত প্রকরণ 
যক্ঞবিষম্বকই । | 

বন. ১৯৯, ১১০ মার্কচগুয়সমস্যা- 
পর্বে শব্বশ প্রদত্ত হইয়াছে । 

শাস্তি, ৩০৫.১৯ ও ৩১৬৪ এই 

ছুই স্থানে অল্প পাঠভেদে ৰসিষ্ঠ-করাল 
ও যাজ্ঞব্ক্-জনক সংবাদে আসিয়াছে 



গীতা ও মহাভারত । 

৫.১৮ বিদ্যাবিনরসম্পন্নে- শ্লোক । 

৬.৫ আত্মৈব হাত্মনোবন্ধুঃ_ শ্লোকার্ধ 
এবং পরবর্তী শ্লোকের অর্ধ । 

৬.২৯ সর্বভূতস্থমাত্মানং__ল্লোকার্ছ । 

৬,8৪৪ জিজ্ঞান্থরপি স্বোগস্য-_শ্লোকার্ধ 

৮*১৭ সহত্রধুগপর্ধ্যন্তং-_এই শ্লোক 
প্রথমে যুগের অর্থ না বলিয়া গীতায় 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

৮.২০ ষঃ স সর্বেষু ভূতেষু--শ্লোকার্দ 

৯.৩২ স্ত্বিয়ে৷ বৈশ্যান্তথা-এই সমস্ত 
শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোকের পূর্ববার্ধ। 

১৩,১৩ সর্ধতঃ পাণিপাদং_ শ্লোক । 

১৩.৩০ বদা ভৃতপৃথগ্ভাবং_-ক্লৌক | 

১৪.১৮ উর্দং গচ্ছস্তি সব্বস্থা_-শ্লোক | 

১৬২১ ত্রিবিধং নরকস্যেদং- লোক । 

১৭,৩ শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষ" টি, 

১৮,১৪ অধিষ্ঠানং তথা কর্তা-লোক। 

৫২৫. 

শাস্তি. ২৩৮, 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 

উদ্যোগ, ৩৩.৬৩-৬৪ বিহ্বরনীতিতে 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 

শাস্তি, ২৩৮, ২১ শুকানু প্রশ্ন, মন্ু- 
স্থৃতি মমন্গ- ১২.৯১), ঈশাবাস্যোপনিষদ 
(৬) ও কৈবল্য উপনিষদে (১.১০) 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 

শান্তি. ২৩৪, ৭ শুকান্রপ্রশ্রে অল্প 

পাঠঠেদে আসিয়াছে । 
শাস্তি. ২৩১.৩১ শুকান্ুপ্রশ্নে অক্ষ- 

রশ আসিয়াছে এবং যুগের অর্থবোধক 
তালিকাও প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে । 
মনুস্থতিতেও অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে 
( মনু, ১.৭৩ )। 

শাস্তি, ৩৩৯, ২৩ নারায়ণীয় ধর্দে 
অল্প পাঠভেদে হইবার আসিয়াছে। 

অশ্ব, ১৯, :৬১ ও ৬২ অন্ুগীতায় 
অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে । 

শান্তি, ২৩৮.২৯, অশ্ব, ১৯, ৪৯) 

শুকানুপ্রশ্ন, অন্ুগীতা এবং অন্যত্রও 
অক্ষরশ আসিয়াছে । এই শ্লোকের 
মূল শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (শ্বে, ৩,১৬)। 

শাস্তি. ১৭.২৩ যুধিষ্ঠির অজ্ুনকে 
এই শব্দই বলিয়াছেন। 

অশ্ব, ৩৯. ১০ অন্ুগীতার গুরু- 
শিষ্যসংবাদে অক্ষরশ প্রদত্ত হইয়াছে। 

উদ্যোগ. ৩২. ৭* বিছুরনীতিতে 
অক্ষরশ আসিয়াছে । ৃ | 

শাস্তি, ২৬৩১৭ তুলাধার-জাজলি- 
সংবাদে শ্রদ্ধা প্রকরণে আসিয়াছে । 

শাস্তি, ৩৪৭. ৮৭ নারায়ণীয় ধরে 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 

১৯ গুকান্তপ্রশ্রে 



৫২৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগ-পরিশিষ্ট । 

উক্ত তৃলন! হইতে বুঝা যাঁয় যে, ২৭ সমগ্র শ্লোক ১২ শ্লোকার্ঘ গীতা ও মহা- 
ভারতের বিভিন্ন প্রকরণে কখনও কখনও অক্ষরশ এবং কখন বা অল্প পাঠভেদে 
একই ; এবং ভাল করিয়! খুঁজিলে আরও অনেক শ্লোক ও শ্রোকার্ধ পাওয়! 
সম্ভব । বদি ইহা দেখিতে চাও বে, ছুই দ্বই কিংবা তিন তিন শব অথব! শ্লোকের 
চহুর্পাংশ চেরণ) গীতা ও মহাভারতে কত স্থানে একই আছে,তাহা হইলে উপরের 
তালিকা! খুবই বাড়াইতে হয়। * কিন্ত এই শব্বসামোর অতিরিক্ত কেবল উপরি- 
উক্ত তালিকার শ্লোকসাদৃশাই বিচার কৰিলে মহাভারতের অন্য প্রকরণ এবং 
গীতা যে একই হাতের, ইহা না বলিয়া থাকা যায় না। প্রত্যেক প্রকরণ ধরিয়! 
বিচার করিলেও উক্ত ৩৩ শ্লোকের মধ্যে ১ মার্কত্ডেয়প্রশ্রে, ২ মার্কগেয়সমস্যাতে, 
১ ব্রাঙ্গণ-বাধনংবাদে, ২ বিছরনীতিতে, ১ সনৎস্জাতীয়ে, ১ মন্ুবৃহস্পতিসংবাদে, 
৬২ শুকান্থ প্রশ্নে, ১ তুলাধার-জীজলিসংবাদে, ১ বসিষ্ঠকরাল ও যাজ্ঞবন্কজ্যনক- 
ংবাদে, ১২ নারাক়ণীয় ধর্মে, ২ অন্থগীতায় এবং বাকি ভীম্ম, ড্রোণ, কর্ণ ও 

স্ত্রীপর্কে প্রদত্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রায় সকল স্থানে এই শ্লোক পূর্বাপর, 
সন্দর্ড অনুসারে যথাযোগ্য স্থানেই সন্নিবেশিত হইয়াছে,_প্রক্ষিগ্ত নহে, এইবপ, 
দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং ইহাও প্রতীত হয় যে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন 
শ্লোক গীতাতেই সমারোপদৃষ্টিতে গৃহীত হইয়াছে । উদাহরণ যথা _*সহতযুগ- 
পর্য্স্তং ( গী. ৮- ১৭) এই শ্লোক স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য প্রথমে বৎসর ও যুগের 
ব্যাখ্যা দেওয়া! আবশাক ছিল; এবং মহাভারতে ( শাং, ২৩১) ও মন্ুম্থতিতে 

এই শ্লোকের পুর্বে উহাদের লক্ষণও দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু গীতায় এই শ্লোক 
বুগ প্রভৃতির ব্যাখ্যা না দিয়া একেবারেই উক্ত হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে 
বিচার করিলে মহাভারতের অন্য প্রকরণে এই গ্লোক গীতা হইতেই উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না; এবং এত বিভিন্ন প্রকরণ হইতে এই 
সমস্ত শ্লোক গীতায় গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে । অতএব গীত! ও মহাভারতের 
এই সকল প্রকরণের লেখক একই ব্যক্তি, ইহাই অনুমান করিতে হয়। 
ইহাঁও এইস্কানে বল! আবশাক যে, মনুস্থতির অনেক শ্লোক যেরূপ মহাভারতে 

* সমস্ত মহাভারত এই দৃষ্টিতে দেখিলে, গীতা ও মহাভারতে সমান প্লেংকপাদ অর্থাৎ 
চরণ একশতেরও অধিক পাওয়। যাইতে পারে। তন্মধ্যে কতকগুলি এখানে দিতেছি-_ 
কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ( গী. ১, ৩২ ), নৈতত্বধ্যুপপদ্যতে ( গী. ২. ৩), ভ্রায়তে মহতো ভয়াৎ 
€২. ৪০), অশান্তস্য কুতঃ স্থখম্ €২. ৬৬), উৎসীদেমুরিমে লোকাঃ (৩. ২৪), মনো! 
ছর্নিগ্রহং চল্ (৬. ৩৫), মমাক্সা ভূতভাবনঃ (৯. ৫), মোখাশ! মোঘকর্শ্াণঃ (9. ১২), সমঃ 
সর্বেষু ভূতেযু (৯. ২৯). দীপ্তানলার্কছাতিং (১১১৭), সর্বভূতহিতে রতাঃ (১২. ৪), 
তুল্যনিন্দাস্ততিঃ (১২. ১৯ ), সত্তষ্ট! যেন কেনচিৎ (১২. ১৯), সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চনঃ (3৪. 
২৪), ভ্রিবিধা কর্ম্দচোদনা (১৮, ১৮), নির্খসঃ শাস্তঃ (১৮, ৫৩ ) ব্রহ্গতুয়ার কল্পতে (১৮, 
৫৩) ইত্যাদি । 
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পাওয়া যায়, *সেইপ্রকানু গীতার “সহত্যুগপর্যযন্তং* (৮- ১৭) এই পুরো! শ্লোকটি 
অল্প পাঠভেদে এবং “শ্রেয়ান্ স্বধন্ম্নো বিগুণঃ পরধর্মাৎ শ্বন্ঠিতাৎ* ( গী, ৩. 
৩৫ ও গী, ১৮. ৪৭) এই গ্লোকার্দ_-শ্রেয়ানএর বদলে “বরং এই পাঠভেদে 
এবং “সর্বভৃতস্থনাত্মানং* এই শ্লোকাদ্ধও ( গী, ৬. ২৯) পসর্বভূতেষু চাত্মানং” 
এই রূপভেদে মনুস্থৃতিতে পাওয়। যায় (মন্তু, ১, ৭৩) ১০. ৯৭) ১০, ৯১)। 
মহাভারতের মন্থশাসনপর্ধে আবার “মহুনাভিহিতং শান্তরং (অস্থ, ৪৭, ৩৫ ) 
এইরূপ মনুস্থৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 

শবসাদৃশ্যের বদলে অর্থসাদৃশ্য দেখিলেও এই অন্ুমানই দৃঢ় হয়। গীতার 
কর্ম্মযোগমার্গ ও প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্্ম বা নারাক্সণীয় ধর্মের সাম্য আমি 
পুর্ব প্রকরণসমূহে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। বাস্থদেব হইতে সংকর্ষণ, 
ংকর্ষণ হইতে প্রায়, প্রহ্যন্ হইতে অনিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ হইতে ব্রক্ষদেব, ব্যক্ত 

স্থষ্টির উপপত্তির এই যে পরম্পর। নারায়ণীয় ধর্মে প্রদত্ত হইয়াছে তাহ! গীতার 
গৃহীত হয় নাই। ইহার অতিরিক্ত ইহাও ত্য যে, গীতাধন্ম ও নারায়ণীয় 
ধর্মে অনেক ভেদ আছে। কিন্তু চতুব্র্ণহ পরমেশ্বরের কল্পনা! গীতার মান্য 
না হইলেও গীতার নিম়োক্র সিদ্ধান্তের উপর বিচার করিলে প্রতীত হয় যে, 
গীতাধন্্ব ও ভাগবতধন্্ম একই প্রকারের সিদ্ধান্তটা এই-__একব্যৃহ বাস্থু- 
দেবের প্রতি ভক্তিই ব্রাজমার্গ, অন্য কোন দেবতার প্রতি ভক্তি গেলেও তাহ 
ৰাস্দেবেরই প্রতি অর্পিত হয়; '*্ভ ক্র চারি প্রকারের হুইয়া থাকে ; ভগবদ্- 
ভক্তকে স্বধন্মান্ুসারে সমস্ত কন্মের অনুষ্ঠান করিয়া! যক্জচক্র বজায় রাখিতেই 
হইবে এবং সন্নাসগ্রহণ করা৷ উচিত নহে। ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিবস্বান্- 
মন্থ-ইক্ষাকু প্রভৃতি সম্প্রদায়পরম্পরাও উভয় দিকে একই। সেইরূপ আবার 
১১১০ শুকান্ুপ্রশ্ত, যাঁজ্ঞবন্ক্জনকসংবাদ, অন্ুগীতা ইত্যাদি প্রকরণ 
পড়িলে বুঝা যাইবে যে, গীতার বেদান্ত বা অধ্যাত্মজ্ঞানেরও উক্ত প্রকরণ- 
সমূহে প্রতিপাদিত ব্রহ্গজ্জানের সহিত মিল আছে। কাপিল-সাংখ্যশান্ত্রের ২৫ . 
তত্ব ও গুণোতৎকর্ষের সিদ্ধান্ত স্বীকার .করিয়াও ভগবদ্গীত। ষে প্রকার প্রক্কৃতি 
ও পুরুষেরও অতীত কোন নিত্য তত্ব আছে বলিয়৷ মানিয়া থাকেন, সেইরূপই 
শাস্তিপর্ধের বসি্করালসংবাদে ও যাজ্ঞবন্ক্াজনকসংবাদে সবিস্তার ইহ! প্রতি- 
পার্দিত হইয়াছে যে, সাংখ্যদিগের ২৫ তত্বের অতীত আর এক “ষড়বিংশতিতম* 
তত্ব আছে, যাহার জ্ঞান না হইলে কৈবল্য লাভ হয় না। এই বিচারসাম্য 
কেবল কর্মুষোগ ব! অধ্যাত্ম এই ছুই বিষয়ের সন্বন্ধেই দেখ! যায় না; কিন্ত 

৯ মনুস্মতির কোন্ কোন্ ফ্লোক মহাভারতে পাওয়া! যার তাঁহার এক তালিকা, বুহলর 
সাহেবের 'প্রাচাধর্দপুস্ত কমালায়" মুদ্রিত মনুর ইংরাজী ভাষাস্তরে যোজিত হইয়াছে তাহ! দেখ 
(৯.3, 75, ৬০1 22৬, 100, 5285 8)। 
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এই ছুই মুখা বিষয়ের অতিরিক্ত গীতাতে যে অন্যান্য বিষয় আছে তাহাদেরই 
সদৃশ প্রকরণও মহাভারতে কয়েকস্থানে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা-_গীতার 
প্রথম অধ্যায়ের আরস্ভেই হৃষ্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট উভয় সৈন্যের যেব্ধপ 
বর্ণনা! করিয়াছেন ঠিক সেইরূপ বর্ণনাই পরে ভীক্ষপর্ষের ৫১ অধ্যায়ে তিনি 
পুনর্বার দ্রোণাচার্যেরই নিকট করিয়াছেন । প্রথম অধ্যায়ের উত্তরার্ধে 
অজ্জুনের যেরূপ বিষাদ হইয়।ছিল, সেইরূপই শাস্তিপর্কের আরস্তে যুধিষ্টিরের 
হইয়াছিল; এবং যখন ভীম্ম ও দ্রোণের “ষোগবলে”* নিহত হইবার সময় 
নিকটবর্তী হইল, তখন অজ্ঞুনের মুখ হইতে পুনর্বার এঁরূপই বিষাদপুর্ণ কথ! 
বাহির হইয়াছিল (ভীম্ম, ৯৭. ৪-৭) ১০৮, ৮৮-৯৪)। অজ্ঞুন গীতার 
আরস্তে বলিয়াছেন যে, ধাহাদের জন্য বিষক্ষোপভোগ করিতে হইবে তাহাদিগকে 
বধ করিয়া জননলাভ করিলেই' ব। কি ফল (গী, ১, ৩২, ৩৩); আবার, 
যখন যুদ্ধে সমস্ত কৌরবের ক্ষয় হইল তখন প্র কথাই হূর্ষোধনের মুখ হইতেও 
বাহির হইয়াছে ( শলা. ৩১, ৪২-৫১ )। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরস্তে যেমন সাংখ্য 
ও কন্মযোগ এই হুই নিষ্ঠার কথা বল। হুইয়াছে সেইবূপই নারায়ণীকধর্মে এৰং 
শাস্তিপর্বের জাপকোপাধ্যানে ও জনকস্ুলভাসংবাদেও এই নিষ্ঠার বর্ণনা আছে 
(শাং, ৯৯৬ ও ৩২০ )। তৃতীয় অধ্যায়ের অকর্্ম অপেক্ষ। কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্মন! 
করিলে পেট ও ভরে না, ইত্যাদি বিচার বনপর্কের আরম্তে দ্রৌপদী যুধিষ্টিরকে 
বলিয়াছেন ( বন. ৩২)) এবং এই তত্বেরই উল্লেখ অনুগীতাতেও পুনর্বার 
কর। হইরাছে। শ্রোতধর্্ম ব৷ ম্মার্তধন্্ বগুমর, যপ্ত ও প্রজ। ব্রহ্ধদেব একসঙ্গেই 
নিন্মাণ করিগাছেন, ইন্ট্যার্দি গীতার প্রবচন নারায়ণীয় ধর ছাড়! শাস্তিপর্ধের 
অন্য স্থানে ( শাং. ২৬৭) এবং মনুম্থতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মন্ত, ৩) এবং 

স্বধন্মানুযারী কম্মলাধনে পাপ নাহ এই বিচার তুলাধার জাজলি-সংবাদে ও ব্রাঙ্গণ- 
ব্যাধসংবারেও প্রদত্ত হইয়াছে ( শাং, ২৬০-২৬৩ এবং বন, ২০৬-২১৫ )। 
এতত্যতীত, গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে জগছৃৎপত্তির যে অল্প কিছু বর্ণনা আছে, 
তাহারহ অন্রূপ বর্ণনা শাস্তিপর্ধের শুকানু প্রশ্নেও অচছে (শাং, ২৩১); এবং ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে পাতগ্রণ যোগের আসনের যে বর্ণনা আছে, তাহাই পুনর্বার শু কান্থু প্রশ্নে 
€( শাস্তি, ২৩৯) ও পরে শান্তিপর্বের ৩০০ অধ্যায়ে এবং অন্থগীতাতেও 
সবিস্ত।র বিবৃত হইরাছে (মঞ্ধ, ১৯)। অন্কগাতার গুরুশিষ্সংবাদে কৃত 
মধ্যন-উত্তম বস্তসমুহের বর্ণনা (অশ্ব ৪৩ ও 8৪) এবং গীতার দশম 
অধ্যায়ের বিভৃতি-বর্ণনা, এই উভগ্নের প্রায় একই অর্থ» এরূপ বলিতে 
বাধ। নাই । মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, গীতায় ভগবান অজ্ঞুনকে যে বিশ্ব- 
রূপ দেখাইয়াছিগেন, তাহাই সন্দিপ্রস্তাবের সময় হূর্যোধনাদি কৌব্রবদিগকে 
এবং পরে বুদ্ধ শেষ হইলে দ্বারকায় ফিরিয়া যাইবার পথে উত্তক্ককে, এবং নারায়ণ 
নারদকে এবং দাশরথি রাম পরশুরামকে দেখাইয়াছিলেন ( উ.-১৩০ ) জঙ্ব, ৫৫১ 
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শাং, ৩৩৯ ; বলদ, ৯৯) ইহা নিঃসন্দেছ বে, গীভাল্স বিশ্বরপ-বর্ণনা! এই চারি 
স্থানের বর্ণনাপেক্ষ। সরস ও বিস্তৃত ; কিস্তু এই সমন্ত বর্ণন1 পাঠ করিলে সহজেই 
উপপন্ধি হইবে যে, অর্থসাদৃশোর দৃষ্টিতে সেগুলিতে কিছুই নৃতনত্ব নাই। 
গীতার চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে নিরূপণ করা হইয়াছে যে, সত্ব রজ ও তম 
এই তিন গুণপ্রবুক্ত জগতের মধ্যে বৈচিত্র্য কিরূপে উৎপর হয়, এই গুণজয়ের 
লক্ষণ কি, এবং সমস্ত কর্তৃত্ব গুণেরই, আত্মার নহে; ঠিক এই প্রকার এই 
তিন গুণের বর্ণনা অন্ুগীতার ( অশ্ব, ৩৬-৩৯ ) এবং শান্তিপর্বেও অনেকস্থানে 
প্রদত্ত হইয়াছে ( শাং, ২৮৫ ও ৩০০-৩১১)। সারকথা, গীতার প্রসঙ্গ অনুসাজে 
গীতার কোন কোন বিষয়ের আলোচন! বিস্তত হইয়া শিক়্াছে এবং গীতার 
বিধক়-বিচারপদ্ধতিও কিছু ভিন্ন, তথাপি দেখা যায় যে, গীতার সমস্ত বিচারের 
ন্ুরূপ বিচার মহাভারতেও পৃথক পৃথক কোথা ও-না-কোথাও নুনাধিক 
পরিমাণে পাওয়াই যাক; এবং বিচারসাম্যের সঙ্গে সঙ্গেই শবেরও 
ন্যনাধিক সাম্য স্বতই সংঘটত হর, ইহা বল! বাহুন্গ্য। মার্গশীর্ষ মাসের 
সম্বন্ধে সাদৃশা তো বিলক্ষণই আছে। গীতায় “মাস/নাং মার্গশীর্ষোইহং” ( পী- 
১০, ৩৫) বলিয়। এই মাঁসকে যে প্রকার প্রথম স্থান দেওয়! হইয়াছে, সেইরূপই 
অন্থশাসনপর্ধের দ্দানধর্শপ্রকরণে যেখানে উপবাসের জন্য মাসগুলির নাম 
বলিবার প্রসঙ্গ ছইবার আসিয়াছে; সেইখানে প্রত্যেকবার মার্গশীর্য হইতেই 
মাসগুলির গণন! সুরু করা হইয়াছে (অন্ধ. ১০৬ ও ১*৯)। গীতার আত্বো- 
পম্যের কিংবা সর্ববভ তহিতের দৃষ্টি, অথবা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যা- 
স্মিক ভেদ, এবং দেবযান ও পিতৃধান গতির উল্লেখ মহাভারতের অনেক স্থানে 
পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে পূর্ববপ্রকরণসমূহে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি 
বলিয়া এখানে তাহার পুনরুক্তি করিলাম ন|। 

সাষাসাদৃশাই ধর, ব! অর্থসাদৃশাই ধর, কিংব। গীতাসম্বন্ধে মহাভারতে যে ছয় 
সাত বার উল্লেখ পাওয়া ষায় তাহার উপর বিচার কর; এইবুপ অনুমান ন! 
করিয়। থাক! যায় না! যে, গীতা বর্তমান মহাভারতেরই এক অংশ, এবং ৰে 
ব্যক্তি বর্তমান মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তিনিই বর্তমান গীতাও বিবৃত্ত 
করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কিংবা কোন প্রফান্ধে 
উহাদের মনগড়া অর্থ লাগাইয়া কোন কোন বাক্তি গীতাকে প্রক্ষিপ্ত দাড় 
করাইবার চেষ্ট। করিয়াছেন তাহা আমি অবগত আছি। কিন্ত যাহার! 
বাহ প্রমাণূকে মানেন না৷ এবং নিজেরই সংশয়পিশাচকে অগ্রস্থান দেন, 
তাহাদের বিচারপদ্ধতি নিতাস্ত অশান্ত্রী্ন ছতরাং অগ্রাহযু। মহাভারতের অধ্যে 
গীভাকে কেন স্থান দেওয়া হইল ইহার কোন উপপত্ভিই ষদি প্রকাশ না পাইত, 
তাহা হইলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু (এই প্রক্রণের আরস্তে যেমন বল! 
হইয়াছে ) পীতা নিছক বেদান্তমূলক কিংবা ভক্কিমূলক নহে, কিন্তু খে প্রমাণতৃক্ত 

৬৭ 



৫৩০ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগ-পরিশিষ্ট 

মহাঁপুরুষদিগের চরিত্র মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, তীহাদিগের চরিত্রের নীতিতত্ব 
ব! মর্ম বলিবার জন্য মহাভারতে কর্মযোগমূলক গীতার নিরূপণ অত্যন্ত আবশ্যক 
ছিল; এবং বর্তমান সময়ে মহাভারতের যে স্থানে উহ! বিবৃত হইয়াছে তাহ! 
অপেক্ষা কাব্যৃষ্টিতেও উহার উল্লেখের জন্ত অধিকতর কোন যোগাস্থল দেখা যায় 
ম|। ইহ! পিক্ধ হইলে পর, গীতা মহাভারতের মধো ঘোগ্া কারণে ও যোগাস্থানেই 

সন্নিবিই হইয়াছে, প্রাক্ষপ্ত নহে, এই পিঙ্ধীস্তই শেষে বজার থাকে । মহাভারতের 
ন্যায় রামার়ণও একট সর্বমান্য ও উৎকৃষ্ট আর্য মহাকাব্য ; এবং তাহাতেও 
কথা প্রনক্গানুনারে সতা, পুত্রধন্ম, মাতৃধন্্দ, রাজধর্শ প্রভৃতির মর্শস্পর্শী আলো- 
চন। মাছে। কিন্ত ইচ বপিবার প্রয়োজন নই যে, নিঙ্গের কাবাকে মহাভারতের 
ন্যায় “অনেক সময়ান্বিত, সুক্ষ ধন্মাধন্মের অনেক নীতিতত্বে পুণ, এবং সমস্ত 
লোকের শীন ও সচ্চরিত্র-শিক্ষাবিধানে সর্ধপ্রকারে সমর্থ করা বান্সীকি 
খষির মূল উদ্দেশ্য ছিল না; তাই ধরন্মাধর্ম্বের কাধ্যাকার্যোর বা নীতির দৃষ্টিতে, 
মহাভারতের যোগ্যত। রামায়ণ অপেক্ষা অধিক । মহাভারত শুধু আর্য কাব্য 
বা শুধু ইতিহাস নহে; কিন্তু উহ ধন্মাধর্ম্ের সুক্ষ প্রনঙ্গের নিণয়কারী এক 
সংহিতা ; এবং এই ধর্মনংঠিতার মধ্যে যদি কর্মযোগের শাস্ত্রীয় ও তাত্বিক 
বিচার না করা হয়, তবে তাহা আর কোথায় করা যাইতে পারে? শুধু 
বেদান্তসন্বস্থীয় গ্রন্থে এই বিচার-আলোচনা করা যাইতে পাঁরে না.। ধর্মসংহিতাঁই 
উহ্ছার উপযুক্ত স্থান); এবং মহাভারতকার যদি এইরূপ আলোচনা ন। করিতেন 
তবে ধন্মাধর্মের এই বৃহৎ সংগ্রহ কিংবা পঞ্চম বেদ সেই পরিমাপেই অপূর্ণ 
থাকিয়া বাইত। এই ক্রটী পুর্ণ করিবার জন্যই ভগবদ্গীতা মহাভারতের 
মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে । সতাসত্যই ইহা আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, 
এই কর্মযোগশান্ত্রের সমর্থন করিতে বেদাস্তশাস্ত্রের সমানই ব্যবহারেতেও 
অত্যান্ত নিপুণ মহাভারতকারের ন্যায় এক উত্তম সতপুরুষকে আমর! লাভ 

_ করিয়াছি। এইরূপে সিদ্ধ হইল বে, বর্তমান ভগব্দ্গীত। প্রচলিত মহাভারতে- 
রই এক অংশ। এখন উহার অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক । 
ভারত ও মহাভারত এই ছুই শর্ব আমরা সমানার্থক মনে করি) কিন্তু বস্তত 
এই ছুই শব্দ বিতিন্ন। ব্যাররণদৃষ্টিতে দেখিলে, ভরতবংশীয় রাজাদিগের 
পরাক্রম যে গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে সেই গ্রন্থই “ভারত, নাম প্রাপ্ত হইতে পারে। 
রামারণ, ভাগবত ইত্যার্দি শব্দের বুযুৎপত্তি এইরূপই ; এই রীতিতে ষে 
গ্রন্থে ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা আছে তাহাকে শুধু “ভারত” বলিলেই যথেষ্ট হয়, 
সেই গ্রন্থ বতই বিস্তৃত হৌক্না কেন তাহাতে কিছু আসিরা যায় না। 
রামায়ণ গ্রন্থ ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে; কিন্ত তাহাকে কেহ মহা-বামায়প বলে না। তবে 
ভারতেরই নাম “মহাভারত” কেন হইল? মহত্ব ও গুরুত্ব এই ছুই গুণপ্রবুক্ত 
'এই গ্রন্থ মহাভারত” নাম পাইয়াছে, ইহা মহাভারতের শেষে উক্ত হইয়াছে 



গীতা ও মহাভারত। ৫৩১ 

(স্বর্গ, ৫. ৪৪)। কিন্তু সরল শকার্থে “মহাভারত অর্থে প্বড় তারত, 
হয়। এবং এই অর্থ গ্রহণ করিলে, এই প্রশ্ন উঠে যে, “বড়” ভারতের পূর্বে 
কোন “ছাট” ভারতও হিল কি? এবং তাহার মধ্যে গীতা ছিল কিনা? 
বর্তমান মহাভারতের আদিপর্র্বে বর্ণিত হইয়াছে বে, উপাখ্যানসমূহের অতিরিক্ত 
মহাভারতের শ্রোকসংখা] চকিবশ হাজার (আ. ১,১০১) এবং পরে ইহাও 

লিখিত হইরাছে যে, প্রথমে ইহার নাম “জয়” ছিল (আ. ৬২. ২৯) 'জয়ঃ 
শব্দে ভারতীয় বুদ্ধে পাগুবদিগের জয় বিবক্ষিত বলিয়া মনে হস; এবং প্ররূপ 
অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহাই প্রতীত হর যে, ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা প্রথমে 'জিয়» 
নামক গ্রন্থে করা হইয়াছিল, পরে সেই এ্রতিহাসিক গ্রন্থের মধোই অনেক 
উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়া উহাই ইতিহাস ও ধশ্মাধন্মবিচারেরও নির্ণয়কারী 
এই এক বড় গ্রন্থ মহাভারতে পত্রিণত হুইয়াহে। অশ্বালয়নগৃহ্যস্থত্রের খধি- 
তর্পণে_-“সমস্কজৈমিনি-€বশম্পায়নপৈল-স্ুত্র-ভাস্ব্-ভারত-মহাভারত-ধম্মাচাধ্যাঃ, 
(আ, গৃ. ৩, ৪. ৪)-__-ভারত ও মহাভারত এই ছুই বিভিন্ন গ্রন্থের যে স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে তাহা হইতেও এই অস্ুানই দৃঢ় হয়। এই প্রকার বড় ভারতের 
মধ্যে ক্ষুদ্র ভারতের সমাবেশ হইলে পর, কিছু কাল বাদে ক্ষুদ্র ভারত নামক 

্বতহ্ব গ্রন্থ না থাকায় ম্বভাবকত লোকদ্দিগের এই ধারণা হইল যে, কেবল 
“মহাভারত'ই এক ভারতগ্রস্থ । বর্তমান মহাভারতের এই সংস্করণে বর্ণনা পাওয়। 
যান যে, ব্যাস প্রথনে মাপন পুন্থ শুককে, এবং তাহার পর অন্য শিষ্যদিগকে 
ভারত পড়াইয়াছিলেন ( আ, ১. ১০৩) এবং পরে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, 
সমস্থ, জৈমিনি, পেল, শুক ও বৈশম্পায়ন এই পাঁচ শিষ্য পাচ বিভিন্ন ভাবুত- 
সংহিতা ব। মহাভারত রুচন| করিয়াছিলেন ( আ. ৬৩. ৯০)। এই বিষয়ে 
এইরূপ কথা আছে যে, এই পাঁচ মহাভারতেব্র মধ্যে বৈশম্পারনের মহাভারতকে 
এবং জৈমিনীয় মহাভারতের মধ্যে অশ্বমেধ পব্ৰমাত্র ব্যাসদেব রাখিয়! লহয়া- 
ছিলেন। ইহা হইতে এখন ইহাঁও বুঝা বায় যে, খষিতর্পণে ভারত-মহাভারত” 
শবের পুর্বে সমস্ত প্রভৃতি নাম কেন রাখ। হইয়াছে । কিন্ত এখানে এই বিষঙ্কে 
এত গতার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই । রা. ব. চিস্তামণি রাও বৈদ্য 
মহাতারতের স্বকীয় টীকাগ্রস্থে এই বিষয়ের বিচার করিয়া ষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
তাহাই আমার মতে সবুক্তিক। তাই এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
আমর। যে মহাভারত বর্তমানে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা মূলে এব্ূপছিল না» 
ভারতের ব! মহাভারতের অনেক রূপান্তর হইয়। গিক়্াছে, এবং শেষে তাহার 
যে শ্বরূপ দীড়াইয়াছে তাহাই আমাদের বপ্তমান মহাভারত । মূল-ভারতেও 
গীতা ছিল না এপ বলা যায় না। হা, ইহা স্বস্পষ্ট স্ব, সনতস্থজাতীয়, বিদ্বুর- 
নীতি, শুকানু প্রশ্ন, ফাজ্ঞবন্ধ/জনক-সংবাদ, বিষ্ুসহল্রনাম, অন্ুগীতা, নারায়ণীস্র 
ধর্ম প্রভৃতি প্রকরণের সমানই বর্তমান পীতাকেও মহাভারতকার পূর্ববর্তী, গ্রস্থ- 
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সমূহের ভিত্তি উপরেই লিখিরাছেন, নুতন রচনা! করেন নাই। তথাপি 
ইহাও নিশ্চয় করির। বল! বায় না যে, মহাভারতকার মু গীতাতে কিছু ফেরফার 
করেন নাই । উপরি-উক্ত আলোচন। হইতে সহজেই উপলন্ধি হইবে যে, বর্তমান 
সাতশত-ল্লোকী গীতা বর্তমান মহাভারতেরই এক ভাগ) উভয়েরই রচনা! একই 
হাতের এবং বর্তনান মহাভারতে বর্তনান গীতা কেহ পরে টুকাইয়া দেয় নাই। 
বর্তমান মহাভারতের কোন্ কাল, এবং মুল গীতাসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কি 
তাহাও পরে বল। যাইবে । 

ভাগ ২--গীতা ও উপনিষৎ 

এক্ষণে দেখা যাক্ যে, গীভা ও বিভিন্ন উপনিষদের পরম্পর সম্বন্ধ কি। বর্ত- 
মান মহাভারতেই স্থানে স্থানে সাধারণভাবে উপনিষদের উল্লেখ কর! হহঃয়াছে; 
এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে (বৃ. ১.৩ ছা. ১, ২) প্রাথেক্িয়দিগের যুদ্ধের 
বৃত্তাস্তও অন্ুগীতার (অশ্ব. ২৩) প্রদত্ত হইয়াছে; এবং পন মে ম্তেনো 
জনপদে” ই্যার্দি কৈকেয়-অশ্বপতি রাজার মুখের শব্দও ( ছাং, ৫. ১১, €) 
শান্তিপর্কে উক্ত রাজার কথা বলিবার সময় ঠিক ঠিক আসিয়াছে (শাং, ৭৭. 
৮)। সেইরূপ আবার, শাস্তিপর্ধের জনক. পঞ্চশিখসংবাদে “ন প্রেত্য সংজ্ান্তি” 
অর্থাৎ মরিয়। বাইবার পর জ্ঞাতার কোন সংজ্ঞ! থাকে না কারণ সেররঙ্গে 
মিশিয়। যায়, বৃহদারণ্যকের এই বিষয় (বৃ. ৪+ ৫. ১৩) পাওয়। যায়; সেই- 
থানেই শেষে, প্রশ্ন এবং সুণ্ডক উপনিষদের (প্রশ্ন, ৬, ৫3 মুং১ ৩. ২.৮) 
মদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত নাম-রূপবিমুক্ত পুরুষের উদ্দেশে প্রযুক্ত হুইয়াছে। 
ইন্ড্রিরগণকে ঘোড়া বলির ব্রাহ্গণব্যাধ-সংবাদে (বন, ২১*) এবং অনুগীতার 
বুদ্ধির সহিত সারধির যে উপম! দেওর! হইয়াছে, তাহাও কঠোপনিষদ হইতেই 
লওয়! হইয়াছে (ক. ১. ৩. ৩)) শান্তিপর্ধে (১৮৭- ২৯ ও ৩৩১. ৪৪) ছুই স্থানে 
এষ সর্বেবু তৃতেধু গুঢ়াত্মাপ (কঠ. ৩. ১২) এবং "অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধশ্মাৎ 
(কঠ. ২. ১৪ ) কঠোপনিষদ্দের এই হই গ্লোকও ' শ্বল্পভেদে প্রদত্ত হইয়াছে। 
শ্বেক্তাশ্ব ভরের “সর্বতঃ পাণিপাদং* শ্লোকও মহাভারতে অনেক স্থানে এবং 

গীতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে ইহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও এই সাদৃশ্য 
শেষ হয় নাই; ইহ! বাতীত উপনিষদের আরও অনেক বাক্য মহাভারতের 
স্থানে স্থানে পাওয়। যায় । ইহাই কেন, মহাভারতের অধ্যাত্বজ্ঞান প্রান 
উপনিষদ হইতেই লওয়া হইয়াছে ইহাঁও বলিতে বাধ! নাই। 

শীতারচুস্যের নবম ও ত্রয়োদশ প্রকরণে আমি সবিস্তার দেখাইয়াছি যে, 
মহাভারভের ন্যারই ' ভগবদ্গীতার অধ্যাত্মজ্ঞানও উপনিষদকে অবলম্বন 
করিয়া আছে; শুধু তাহ! নহে, গীতার ভক্তিমার্গও এই জ্ঞান হইতে নহে। 
ভাই, তাহার পুনরুক্তি এখানে না করিয়া সংক্ষেপে ইন্থাই বলিতেছি যে, গীতার 
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দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আম্মার অশোচাত্ব, অষ্টম অধ্যায়ের অক্ষর-ব্রঙ্মম্ব্ূপ এবং 
ত্রয়োদশ অধায়ের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং বিশেষ করিয়া “জ্ঞেয়। পরব্রহ্গের 
ত্বরূপ-- এই সমস্ত বিষয় গীতা অক্ষরশঃ উপনিষদের ভিত্তিতেই বর্ণিত হইয়াছে । 
কোন উপনিষৎ গর্দো এবং কোন উপনিষৎ পদো রচিত। তন্মধ্যে গদ্যাত্মক 
উপনিষদের বাক্য পদ্যময় গীতায় যেমনটি তেমনি উদ্ধত করা৷ সম্ভব নহে; 
তথাপি ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ্ ধাহারা পাঠ করিয়াছেন তাহাদের সহজেই 
উপলব্ধি হইবে যে, “যাহ! আছে তাহা আছে, যাহ। নাই তাহা নাই+ ( গী. 
২, ১৬), “বং যং বাপি ম্মরন্ ভাবং” (গী. ৮. ৬, ইত্যাদি বিচার ছান্দোগ্যো- 
পনিষদ হইতে; এবং “ক্ষীণে পুণ্যেশ (গী., ৯,২১৯) পজ্যোতিষাং জ্যোতি” 
(গী. ১৩. ১৭), এবং “মাত্রাম্পর্শাঃ* গৌ., ২১৪) ইত্যাদি বিচার ও বাক্য 
বৃহদারণাক হইতে লওয়া হইয়াছে । কিন্তু গদ্যাত্বরক ডপনিষৎ ছাড়িয়। 
পদ্যাত্মক উপনিষদ্ গ্রহণ করিলে, এই সাম্য ইহা অপেক্ষাও অধিক স্প্ 
ব্ক্ত হর। কারণ, এই পদ্যায্মক উপনিষদের কোন কোন শ্লোক 
যেমন-তেমনিটি ভগবদ্গীতায় গৃহীত হইয়াছে । উদাহরণ যথ1- কঠো- 
পনিষদের ছয় সাত শ্লোক অক্ষরশঃ কিংবা অল্প শব্দভেদে গীতায় সন্নিবেশিত 
হইর়াছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের “আশ্চর্যযবৎ পশ্যতি* (২.২৯) শ্লোক, 
কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর “আশ্চর্যো। ৰ প্ত1” (কঠ. ২.৭) শ্লোকের সমান » 
এবং “ন জাযতে ঘ্রিয়তে বা কদাচিৎ» (গী, ২. ২০) শ্লোক এবং “্যদিচ্ছস্তো 
ব্রহ্মচর্য্যং চরস্তি” (গী. ৮. ১১) এই শ্লোকার্ধ গীতায় ও কঠোপনিষদে অক্ষরশহ 
একই (কঠ. ২, ১৯) ২, ১৫)। “ইন্দ্িক্সাণি পরাণ্যানুঃ* । গী, ৩. ৪২) 

গীতার এই শ্লোক কঠোপনিষদ হইতে গৃহীত ( কঠ, ৩. ১*) ইহা! পূর্বেই 
বলিরাছি। সেইরূপ গীতার পনেরো অধ্যারের অস্বখ বৃক্ষের রপকটি কঠোপনিষদ 
হইতে এবং ”“ন তদ্ভাসয়তে হৃর্ষে্া” (গী, ১৫,৬) শ্লোক কঠ ও শ্বেতাশ্বতর, 
উপনিষৎ হইতে অল্প শব্দভেদে গৃহীত হইয়াছে । শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের অনেক 
কল্পন। ও শ্লেকও গীতার আছে। নবম প্রকরণে আমি দেখাইম়্াছি যে, মায়া 
শব্দ প্রথম প্রথম শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ধে প্রদত্ত হয় এবং তাহা হইতেই গীত ও. 
মহাভারতে উহা! গৃহীত হহয়া থাকিবে। শব্দসাদৃশ্য হইতে ইহাও প্রকাশ পায় 
যে, গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে “গুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপয” (গী, ৬ ১১) এইরূপ ষে 
ষোগাভ্যাসের যোগ্য স্থান বর্ণিত হইয়াছে তাহ। “সমে শুচৌ” ইত্যাদি ( স্বে ২. 
১৯) মন্ত্র হইতে এবং “সমং কারশিরোগ্রীবং (গী, ৬. ১৩) এই শব্দ পত্রিরুত্নতং 
স্থাপ্য সমং শরীরং” ( শ্বে, ২.৮) এই মন্ত্র হইতে গৃহীত, হইয়াছে । সেইরূপ 
আবার, *সর্বতঃ পাণিপাদং”» শ্লোক এবং তাহার পরবর্তী শ্লোকা্ধও, গীতাস 
(১৩. ১৩) ও শ্বেতাখবতরোপনিষদ্দে শবশঃ পাওয়া যায় €শ্বে, ৩, ১৬) এবং 
“অআপোরশীয়াংসং” এবং "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ” পদও গীতায় (৮,৯).ও 
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শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে একই আছে (শবে, ৩. ৯. ২০)। ইহা বাতীত গীতার ও 
উপনিষপ্ধের শন্দসাদৃশ্য দেখিতে গেলে “সর্বভূতস্থমাত্মানং'* (গী, ৬. ২৯) এবং 
“দেবৈশ্চ সট্বেরহমেব বেদ্যো” (গী ১৫১৫) এই ছুই শ্রোকার্ধ কৈবল্যোপ- 

নিষদে ( কৈ, ১,১০7 ২.৩) যেমনট-তেমনি পাওয়া ষায়। কিন্ত এই শব- 
সাদৃশ্য সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার প্রপ়োজন নাই ; কারণ, গীতার বেদান্ত, 
উপনিষৎ অবলম্বনে প্রতিপাদিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
উপনিষদ্দের আলোচনা! এবং গীতার আলোচনার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে 
কি না, এবং থাকিলে কোন্ বিষয়ে আছে ইহাই মুখ্যরূপে দেখিতে হইকে। 
তাই, এখন সেই বিষনেরই অভিমুখে বাওয়া বাক। 

উপনিষদ অনেক। তন্মধ্যে কোন কোনটির ভাষা এতট। অর্বাচান যে, সেই 
উপনিবংগুলি ও পুরাতন উপণশিণ্ধং যে সমকালীন নহে তাহ! সহজেই দেখা! যায়। 
তাই গীত। ও উপনিনদের প্রতিপাণ্য বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিবার সময়, ব্রহ্গস্থত্রে 
যে সকল উপনিৰদের উল্লেখ আছে সেই উপনিষত্গুলিকেই মুখারূপে আমি এই 
প্রকরণে হুলনার জন্য গ্রহণ করিয়াছি । এহ উপনিষদ্সমূৃহের অর্থ এবং 
গীতার অধ্যাত্ম ষখন গিলাইয়! দেখি, তখন প্রথম ইহাই মনে হয় যে, নিগুণ 
পরব্রঙ্গের শ্বূপ উভয়ের মধ্যে একই হইলেও, নিগুণ হইতে সগুণের উৎপত্তি 
বর্ণনা করিবার সময়, “অবিদ)” শব্দের বদলে “মায়া” বা “অজ্ঞান” শবই 
গীতায় প্রধুক্ত হইয়াছে । নবম প্রকরণে স্পট করিয়া ধিয়াছি যে, "মায়া, 
শব্দ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আসিয়াছে; এবং নামবূপাত্মক অবিদ্যারই ইহ! 
অন্য পর্যযায়শব্দ ; এবং ইহাও পৃব্বে বলির 'মাপিরাছি যে, শ্বেতাশ্বতরোপ- 
নিষদের কোন কোন শ্লোক গীতায় অক্ষরশঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহ! হইতে 
প্রথম অনুমান এই হর বে, “পর্বং খন্িদং ব্রন (ছাং, ও, ১৪,১)কা 
“সর্বমাম্ানং পশ্যতিশ (বৃ. ৪.৪, ২৩) অবব! “পর্বচুতেধু চাম্মানং ( ঈশ. 
৬)-_-এই সিদ্ধান্তের কিংবা উপনিষদের সমস্ত অধ্যাত্মজ্ঞান গীতায় সং- 
গৃহীত হইলে ও নামব্ধপাত্মক অবিদ্যার উপনিষদেই “মার, নাম প্রচলিত হইবার 
পর গীতাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে । 

এক্ষণে উপনিষদের 'ও গীতার উপদেশের মধ্যে ভেদ কি, তাহার বিচার 
করিলে দেখা যাইবে যে, গীতায় কাপিল সাংখ্যশান্ত্রকে বিশেব প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে । বৃহদারণাক এবং ছান্দোগ্য এই ছুই উপনিধদ জ্ঞানপ্রধান, কিন্ত 
উহাদের মধ্যে তো সাংখ্যপ্রক্রিয়ার নামও পাওয়। যাক না; এবং কঠাদি উপ- 
নিষদে অবাক, মহান্.ইত্যাদি সাংখ্যদিগের শব্দ সন্নিবেশিত হইলেও ইহা সুম্পষ্ট 
বে, তাহাদদিগের অর্থ সাংখ্যপ্রক্রিয়। অনুসারে ন। করিয়। বেদাস্তের পদ্ধতিতেই 
করিতে হুইবে। মেক্রাপনিষদদের উপপাদনেও ত্র কথাই খাটে । এইবপ 
সাংখ্যগ্রক্রিরার বহিষ্করণ এতদূর পর্যস্ত আসিরা পৌছিরাছে যে, বেদাস্তসথত্রে 
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পঞ্চীকরণের বদলে ছাঁনেশগোঁপনিষদের মতান্ুারী ত্রিবিৎ-করণ তত্বান্ুসারেই 
জগত্তর নামবপাম্ক্ষ পৈচিত্রোর উপপন্তি শিনুত হইয়াছে (বেস, ২১৪, ২০) ) 

সাংখাকে একেবারে পৃথক করির! অপ্ান্সের অন্ততুতি ক্ষরাক্ষর-বিচার 
করিবার এই পদ্ধতি গীতায় স্বীকৃত হর নাই । তগাপি সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত 
যেমনটি-তেমনি গীতাম্ন গুচীত হয় নাহ, ইভা মনে রাখিতে হইবে । ত্রিশুণাত্মক 
অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে, গুণোতকর্ষের তত্ব অগ্রসারে, সমন্ত বাক জগৎ কিরূপে 
উৎপন্ন হইল সেই সম্বন্ধে নাংখাদিগের সিদ্ধান্থ, এং পুরুষ নিশুণ হইয়া দ্রষ্টা, 
এই মত9 গীতার গ্রাভা হইরাছে। কিন্ত দ্বৈভ-সাংখ্ক্জানের উপর অদ্বৈত- 
বেদাস্তের প্রথমে এই প্রকার প্রাবলা স্থাপিঠ করা হইয়াছে বে, প্রকৃতি ও 
পুরুষ স্বতন্ন নহে--্ী উভরই উপনিত্বদের আত্মনূপ একই পরব্রহন্গের রূপ 
অর্থৎ বিভূতি ; এবং পুনরান্ন সাংখ্যদিগেরই ক্ষরাক্ষরবিচার গীতার বিবৃত 
হইয়াছে । উপনিষদের ব্রদ্ষাত্বিক্যন্প অই্গত মতের সহিত স্থাপিত ছ্ৈতী 
সাংখার্দিগের স্থষ্টি-উতপত্তিক্রমের এই সম্মিলন, গীতার ন্যার মহাভারতের 
অন্যান্য স্থানের অধ্যাআবিচারেও পাওয়া যায়। এবং এই সম্মিলন হইতে, 
গীত ও মহাভারত এই দুই গ্রন্থ যে একই হাতের রচিত, উপরে এই ষে 
অনুমান করা হইয়াছে, তাহ আরও দৃঢ় তয়। 

উপনিষৎ অপেক্ষা গীতার উপপাদনে আর এক বড়ব্লকমের যে বিশিষ্টতা 
আছে তাহা ব্যক্রোপাসনা কিংধা* ভক্কিমার্গ । ভগবদ্্গীতার ন্যায় উপনিষদেও 
কেবল যাগবঞ্জাদি কর্ণ জ্ঞানদৃট্টিতে গৌণ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু 
ব্যক্ত মানবদেহধারী ঈশ্বরের উপাসন। প্রাচীন উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যার 
না। অব্যঞ্ক ও নিগুণ পরব্রন্দের ধারণা করা কঠিন ভওযায়, মন, আকাশ, 
স্্যয, অগ্নি, বঙ্ঞ ইত্যাদি সগুণ প্রতীকের উপাসনা কর! আবশাক, এই তত্ব 
উপনিষৎকারদিগের মান্য। কিন্তু উপাসনার জনা প্রাচীন উপনিষদে যে সকল 
প্রতীকের কথা বল। হইয়াছে, তন্মধ্যে মন্্ষাদেহধারী পরমেশ্বরস্বরূপের প্রতীক 
ধরা হয় নাই। রুদ্র, শিব, বিষু, অচাাত, নারারণ এই সমস্ত পরমাত্মারই 
রূপ ইহ] মৈক্রাপনিষদে (মৈ. ৭.৭) উক্ত হইয়াছে; শ্বেতাখবতরোপনিষদে 
“মহেশ্বর* প্রভৃতি শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং *জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ* 
(শ্বে* ৫১১৩) এবং “যস্য দেবে পরা ভক্তি” (শ্বে, ৬ ২৩) প্রভৃতি বচনও 

শ্বেতাশ্বতরে পাওয়। যায় । কিন্তু এই সকল বচনে নারায়ণ, বিষণ ইত্যাদি শব্দে 
বিষুণর মাননদেচধারী অবতারই যে বিবক্ষিত তাহা নিশ্চর করিয়া বলা যাঁয় না। 
কারণ, রুদ্র ও বিষুণ এই ছুই দ্রেবত। বৈশিক অর্থাৎ প্রাচীন"; ৩খন শুহা কিব্ধপে 
স্বীকার করা! বায় বে. প্যক্তো বৈ বিষুঃ (তৈ. সং. ১.8. ৪) ইত্যাদি প্রকারে 
ষাগযক্ঞকেই খিঝুর-উপাসনার বে ন্বক্ূপ পরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই উপধুণক্ত 
উপনিষদ্দের অভিপ্রেত নহে? ভাল, যদি কেহ বলেন যে, মানব-দেহধারী 
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অবতারের কল্পনা সেই সময়েও ছিল, তাহাও একেবারে অসম্ভব নহে | কারণ, 
শ্বেতাশ্ব তরোপনিষদে যে “ভক্তি" শব্দ আছে তাহ যঙ্ঞরূপ উপাসনা জন্বস্ধে 
প্রয়োগ কর! সঙ্গত মনে হয় না। ইহ সতা যে, মহানারায়ণ, নৃসিংহতাপনী, 
রামতাপনী এবং গোপাল তাপনী প্রভাতি উপনিষদের বচন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের 
ৰচন অপেক্ষাও কোথাও আধক স্প৯, তাই উহাদের সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ 
করিবার কোন অবসরই থাকে না । কিন্তু এহ উপনিষদ্গের কাল নিশ্চিতরূপে 
স্থির করিবার কোন উপায় ন! থাকায়, €বদিকধন্মে মানবরূপধারী বিষুণ্র-উপা- 
সনার কথন্ আবির্ভাব হইপ এই প্রপ্নের মীনাংস৷ এই উপনিষদ্সমুহের ভিত্তিতে 
ঠিক করিয়। কর! যাইতে পারে না। তথাপি বৈদিক ভক্কিমার্গের প্রাচীনতা 
অন্য প্রকারে বেশ সিদ্ধ হর। পাণিনির এক সুত্র আছে “ভক্তিঃ৮_ অর্থাৎ 
যাহাতে ভক্তি হয় (পা- ৪, ৩- ৯৫) ইহার পরে প্বাহ্থদেবাজুনাভ্যাং বুন্”, 
(পা, ৪, ৩, ৯৮) এই স্তরে উক্ত হইয়াছে যে, বান্ুদেবের প্রতি যাহার ভক্তি 
আছে তাহাকে “বাস্ুদ্দেবক” এবং অন্জুনর প্রাত যাহার ভক্তি আছে তাহাকে 
“অজ্নিক+ বলিবে ; এবং পতঞ্জলির মহাভাষো ইচার উপর টাকা করিবার 
সময় উক্ত হইয়াছে যে, এই হ্ত্রে “বাস্থপেব” ক্ষাত্ররেব্র বা ভগবানের নাম । এই 
সকল গ্রন্থ হইতে পাতঞ্জল ভাব্য খৃষ্টপৃর্্ব প্রায় ২৫* বৎসর পুর্ধে রচিত হইয়াছে, 
এইব্রপ ডাঃ ভাগ্ডারকর সিদ্ধ করিয়াছেন ; এবং পাণিনির কাল ইহা! অপেক্ষাও 
বে অধিক প্রাচীন, এই-স্বন্ধে কেনই সন্দেহ মাই । তাছাড়া, বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থেও 
ভক্তির উল্লেখ আছে; এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত ধন্মই বোদ্ধধন্থের মহাধানপন্থায় 
ভক্তিতত্ব প্রবেশের কারণ হওয্! সম্ভব ইহ আম পরে সবিস্তার দেখাইয়াছি। 
তাই হহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয় যে, নিদানপক্ষে বুদ্ধের পুর্বে, অর্থাৎ খু্াব্ধের 
প্রার ছয় শতাব্দীরও অধিক পূর্বে, আমাদের এখানে ভক্তিমার্গ পুরামাত্রায় 
স্থাপিত হহয়াছিল। নারদপঞ্চরাত্র বা শাগ্ডিল্য অথবা! নারদের ভক্তিস্থত্র 
তদুন্তরকালীন। কিন্তু হহ। হইতে ভক্তিমার্গের কিংবা ভাগবতধন্মের প্রাচীনত্ব 
সম্বন্ধে কোনও বাধা হইতে পারে না। গীতারহস্যের বিচার আলোচনা হইতে 
স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, প্রাচীন উপনিবদসমূহে যে সগুণোপাসনার বর্ণনা আছে 
তাহ! হইতেই ক্রমে ক্রনে আমাদের ভক্তিমার্গ নিঃস্থত হইয়াছে; পাতঞ্জলযোগে 
চিত্ত স্থির করিবার জন্য কোন-না-কোন বাক্ত ও প্রত্যক্ষ বস্তুকে চক্ষের সম্মুথে 
রাখ আবশ্যক হয় বলিয়। উহা হইতে ভক্তিমার্গের আরও পুষ্টিসাধন হইয়াছে; 
ভক্তিমার্গ অন্য কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আন! হয় নাই -_-এব; আনিবার 
কোন প্রগ়োদনই ছিল না| নিগ্গ ভারতবর্ষে এহ প্রকারে প্রাছভূতি ভক্তিমার্গের 
ও বিশেষতঃ বাস্থদে বভক্তির উপনিষদে বিত বেদাস্তের দৃহ্থিতে সমর্থন করাই 
গীতার প্রতিপাদনের একটি বিশেষ অংশ । ও 

কিন্তু হহা৷ অপেক্ষা ও গীতার অধিক মহত্বপুর্ণ অংশ হইতেছে কর্দষাগের 
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গহিত, ভক্তি ও ব্রদ্থাক্জাল়ের মিলন ঘটাইরা দেওয়াই। লাভূর্বপ্্েয় কর্ণ কিংবা 
শৌত যাঁগবগ্জা্দি কর্দ উপনিবর্দে গৌণ বলিয়া! শ্বীকুত হইলেও, কোন কোন 
উপনিধৎকার বলেন যে, চিন্তশুদ্ধির জন্য তাহ! করিতেই হইবে এবং চিত্তশুদ্গি 
হইবার পরেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। তথাপি অনেক উপনিষদেরই 
প্রবণতা সাধারণতঃ কর্সন্ন্যাসেরই দিকে, ইহ! বলিতে পারা যাক়। ঈশাবাস্যোপ- 
নিষদের ন্যায় অপর কোন কোন উপনিষদেও আনরণাস্ত কর্ম করা সম্বদ্ধে 
"কুর্বন্েবেহ কর্মাণি” এইব্ূপ বচন পাওয়! যায় ) কিন্তু অধ্যাত্মন্তান ও সাংসারিক 
কর্শের বিবাদ দূর করিক় দিয় প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত এই কর্দযোগের 
সমর্থন গীতায় যেমন কর! হইয়াছে তেমন আর কোপ উপনিবদে পাশুয়া যাক্স 
না। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে ষে, এই বিষে গীতার সিঙ্বাস্ত অধিকাংশ 
উপনিষৎকারের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন । গীতারহুম্যের একাদশ প্রকরণে এই 
বিষয়ের সবিস্তার বিচার করায় এখানে সেই সম্বন্ধে অধিক লিখিক়। জায়গা নষ্ট 
করি নাই।, ৃ 

গীতার যষ্ঠ অধ্যায়ে ষে যোগসাধনের নির্দেশ কযা হইয়াছে পাতথলসুজ্রে 
তাহার সবিস্তার ও পদ্ধতিযুক্ত আলোচন' পাওয়া বায়; এবং এক্ষণে পাতঞ্জলশু্জুই 
এই বিষয়ের প্রমাণগ্রস্থ বলিয়া! ধিবেচিত হুইস্া থাকে । এই স্জের চাক্সি 
অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের আরস্তে “যোগশ্চিত্তবৃত্তিদ্দিয়োধ:* এইন্সপ যোগের 
ব্যাখ্যা করিয়া “অত্যাসবৈরাগ্যাভাীং তঙ্গিবোধঃ*- _অত্যাস ও বৈরাগ্োের হার! 
এই নিরোধ সাধিত হয়-_-এইরূপ বল হইয়াছে । তাহার পনর, বমনিয়মাসল- 
প্রাণায়ামার্দি যোগসাধনের বর্ণনা করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে অসংগ্রজ্ঞাত” 
অর্থাৎ নির্ব্বিকরন সমাধির দ্বার অণিমা! লঘিম্বাদি অলৌকিক সিদ্ধি ও শক্তি কিরূপে 
প্রাপ্ত হওয়া বাক্ন এবং এই সমাধির দ্বারা শেষে কিরুপে বক্ষনির্বাণরূপ মোক্ষ 
লা হম্ম তাহার নিরূপণ করা হইয়ান্ছে। ঘগবদ্গীতাতেও প্রথ্থষে টিত্ত- 
নিরোধ করিবার আবশ্যকত' (গী, ৬. ২৯) বলিয়া পরে অভ্যাস ও বৈবাগ্য 
এই ছুই সাধনের দ্বারা টিকে নিপোধ করিবে (গী. ৬. ৩৫) বলা হইয়াছে, 
গ্রবং শেষে নির্বিকল্প সমাধি কিরূপে করিতে হুইবে তাহা বলিয়া তাহাতে কফি 
সুখ তাহ। দেখানো হইয়াছে । কিন্তু কেবল ইহা! হইতেই বলিতে পার! যান্ব ন! 
ষে, পাতঞ্জল যোগমার্প তগবদ্গীতার অভিমত কিংবা পাতগ্রলস্ত্র স্তগবদ্গীত৷ 
অপেক্ষা! প্রাটীন।' পাতঞ্জলহত্রের ন্যায় ভগবান কোথাও বলেষ নাই যে, 
সমাধিসিদ্ধ হইবার জন্য নাক ধরিয়! সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে । কম্দযোগে 
সিদ্ধির জন্য বুদ্ধির সমতা হওয়া চাই এৰং এই সমতা প্রাপ্ত হইবার” জম্য চিত্ত- 
নিরোধ ও সমাধি উভয়ই আবশ্যক, অতএব কেবল সাধন বলিয! গীতার চিত- 
নিরোধ ও সমাধির বর্ণনা কতা হুইস্মাছে। তাই বলিতে হয় যে, এই বিষঙ্গে 
পাতঞ্জলনুত্র অপেক্গণ শ্বেতাশ্বতর কিংবা কখোপন্সিফদের সহিত গীভার, অধিক্ষ 

৬৮ 
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সামা আছে। ধ্যানবিন্দু, ছুরিকা, এবং যোগতন্ব এই উপনিষৎগুলি'ও যোগ- 
সংক্রান্তই বটে ; কিন্তু উহাদের ঘোগই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং এগুলিতে 
কেবল যোগেরই মাহাত্ম্য কীর্তিত হওয়ায়, যে গীতা কর্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ মনে 
করে, সেই গীতার সহিত এই একপক্ষীয় উপনিষদৃগুলির সর্ধাংশে মিল, স্থাপন 
করা যুক্তিসিদ্ধ নহে এবং সেরূপ মিল হইতেই পারে না। টমসন্ সাহেব 
ইংরাজীতে গীতার যে ভাষান্তর করিয়াছেন তাহার উপোদ্ঘাতে তিনি বলিয়া- 
ছেন যে, গীতার কর্মমযোগ পাতগ্লযোগেরই এক রূপান্তর ; কিন্তু ইহ! অসম্ভব । 
এই বিষয়ে আমার মত এই যে, গীতার “যোগ” শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি 
লক্ষ্য না করায় এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে; কারণ এদ্রিকে গীতার কন্মযোগ 
প্রবৃত্তিমূলক এবং ওদিকে পাতঞ্জলযোগ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ নিবৃত্তি- 
মূলক । তাই এই ছুই গ্রন্থের একটার অপর হইতে উদ্ভুত হওয়া কখনও সম্ভব 
নহে; এবং গীতাতেও সে কথ! কোর স্থানে বল হয় নাই। অধিক কি, 
ইহাঁও বল! যাইতে পারে যে, যোগ শবের পুরাতন অর্থ “কন্মরযোগ'ই ছিল এবং 
সপ্ভবত পাতঞ্জলক্ত্রের :পর প্র শবই ণঁচন্তনিরোধরূপ ধোগ” অর্থে প্রচলিত 
হইল গিয়াছে । সে যাহাই হউক, ইহ! নির্বিবাঁদ যে, প্রাচীনকালে জনকাদিন 
আচরিত নিষফাম কন্মমার্গেরই সদৃশ গীতার বোগ অর্থাৎ কন্মযোগমার্গও ; এবং 
মন্থ ইক্ষাকু প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ভাগবত ধর হইতে 
উহ গৃহীত হইয়াছে-_-পাতঙ্জলযোগ হইতে উহা উৎপন্ন হয় নাই। 

এ পধ্যন্ত ষে আলোচনা! করা হইয়াছে তাহা হইতে উপলব্ধি হইবে ষে, 
গীতাধন্ম ও উপনিষদ এই ঢয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কোন্ কোন্ বিষদ্ে 
আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ের বিচার গীতারহস্যের স্থানে স্থানে করা 
হইয়াছে । তাই এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলিতেছি যে, গীতার ব্রহ্জ্ঞান 
উপনিষৎ অবলম্বনে বিবৃত হইলেও উপনিষদের অধ্যাত্মজ্ঞানেরই কেবল অনুবাদ 
না করিয়া, তাহার ভিতর বান্ুদেেবভক্তি এবং সাংখ্যশাস্ত্রোন্ত জগছৎপত্তিক্রম 
অর্থাৎ ক্ষবাক্ষরজ্ঞানের কথাও সঙ্পিবেশিত করা হইয়াছে; এবং সাধারণ 
লোকের সহজসাধ্য এবং উভয় লোকের যাহ! শ্রেয়স্কর সেই বৈদিক কর্ম্মযোগ- 
ধর্মই গীতার মুখ্যক্ষপে প্রতিপাদিত হইয়়াছে। উপনিষৎ হইতে গীতায় যে 
কিছু বিশেবত্ব আছে তাহা ইহাই । তাই বরন্ষজ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য বিষয়েও 
সন্নযাসমূলক উপনিষদ্দের সহিত গীতার মিল স্থাপন করিবার জন্য সাম্প্রদারিক 
দুষ্টিতে টানাবোনা করিরা! গীতার অর্থ করা উচিত নহে । উনভয়েতেই অধ্যাত্ম 
জ্ঞান একই প্রকার সতা) কিন্ত অধাত্বরূপ প্রস্তক এক হইলেও সাংখাঞ্ 
কর্থযোগ বৈদি কধর্ম্মপুরুষের ছুই তুল্যবল হস্ত আছে; এবং তন্মধ্যে ঈশাবাস্যোপ- 
নিষদের ন্যার গীতা ভ্ঞানযুক্ত কর্ম্মই মুক্তকণ্ঠে প্রতিপাদিত হইয়াছে; ইহা 
আমি গীতরহুস্যের একাদশ প্রকরণে স্পষ্ট করিয়! দেখাইয়াছি। 



ভাগ ৩-_গীতা ও ব্রন্ধসন্র । ৫৬৯ 

ভাগ ৩__গীত। ও ব্রহ্গসুত্র ৷ 
ভান প্রধান, ভক্চিপ্রধান ও যোগ প্রধান উপনিষদ্সমূহের সঙ্গে তগবদ্গীতাক্ষ 

বে সাদৃপ্য ও ভেদ আছে, তাহার এইরূপ বিচার করিবার পর প্রকৃত পক্ষে 
ব্রন্বগত্র ও গীতার তুলন। করিবার আবশ্যকতা! নাই। কারণ, বিশিন্ন বিভিন্ন 
উপন্যিদে বিভিন্ন খবি কর্তৃক বিবৃত অধ্যাত্বসিদ্ধান্তনমূুহের পদ্ধতিবন্ধ বিচার- 
আলোচন৷ করিবার জনাই বাদরায়ণাচার্য্ের ব্রন্মস্থত্র রচিত হয়, তাই উহাতে 
উপনিষদ্ হইতে ভিন্ত্র কোন বিচাব্র আসিতে পারে না। কিন্তু ভগব্দ্গীতার 
অরয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞের বিচার করিবার সময় ব্রহ্গস্যত্রের স্পঞ্ট 
উল্লেখ এই প্রকারে করা হইয়াছে,_- 

খধিভিবরুধা গীতং ছন্দোতিবিবিধৈঃ পৃথ্থক্। 
ব্রহ্মহত্রপদৈশ্চৈব হেতুনপ্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ 

অর্থাৎ ক্ষেত্রক্ষে ত্রজ্জের “অনেক প্রকারে বিবিধ ছন্দে (অনেক ) খষি পৃথক পৃথক 
এবং হেতুধুক্ত ও পূর্ণনিশ্চয়াত্মক ব্রহ্গন্ত্রপদের দ্বারাও বিচার করিয়াছেন” ( গী. 
১৩, ৪)) এবং বদি এই ব্রদ্ষহত্র ও বর্তমান বেদান্তস্থত্র এক বলিরাই মনে করিতে 

' হয় তবে বলিতে হয ঘে, বর্তমান বেদান্তশ্তত্রের পর বর্তমান গীত৷ রচিত হইয়! 
থাকিবে। তাই গীতার কালনির্ণয় করিবার দৃষ্টিতে ব্রঙ্গস্থত্র কোন্টি, তাহার বিচার 
কর নিতাস্কহ আবশ্যক | * কারণু, বর্তমান বেদান্তহ্ত্র ব্যতীত ব্রহ্বস্যত্র নামক 
দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না এবং তাহার বিষয় কোথাও কথিতও 
হয় নাই। এবং ইহা বল! তো কোন প্রকারে উচিত মনে করি না যে, বর্তমান 
ব্রন্স্তত্রের পর গীতা রচিত হইয়। থাকিবে, কারণ, গীতার প্রাচীনতা সম্বন্বীয় 
পরম্পরাগত ধারণা চলিয়া আলিতেছে। ইহ প্রতীত হয় যে, প্রার এই বাধার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাঙ্করভাষ্যে “ক্রন্মনুত্রপদৈঃ”্র অর্থ “শ্রুতির কিংবা উপ- 
নিষদের ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য” কর! হইয়াছে । কিন্তু ইহার বিপরীতে শাঙ্কর- 
ভাষ্যের টাকাকার আনন্দগি(র এবং রামান্থজাচার্ধ্য, মধ্বাচাধ্য প্রভৃতি গীতার 
অন্যান্য ভাষাকার বলেন যে, এস্থলে পব্রঙ্গস্থাত্রপদৈশ্চৈব” শবে 'অথাতে। ব্রহ্ধ- 
জিজ্ঞাসা” বাদরাম্নণাচার্যের এই ব্রহ্গস্থত্রেরই নিদ্দেশ কর! হইয়াছে; এবং শ্রধর 
স্বামীর উভয় অর্থ অভিপ্রেত। অতএব এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা 
আমাকে স্বতন্ত্র ব্রীতিতেই স্থির করিতে হইবে । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিচার সম্বন্ধে 
“খবিরা অনেক প্রকারে পৃথক» বলিয়াছেন; এবং তাহা ব্যতীত (চৈব) 
হেতুযুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক ব্রন্দস্ত্রপদের দ্বারাও” এ অর্থই কথিত হইয়াছে; 
এই প্রকারে এই শ্লোকে ক্ষেত্রক্ষেত্রক্গাবচারের ছুই,ভিন্ন ভিন্ন স্থলের উল্লেখ 

* এই বিষয়ের বিচায় ৬তৈলঙ্গ করিরাছেন ; তাছাড়। ১৮৯৫ সনে এই বিষয়ের উপর 
অধ্যাপক তুকারাম রামচন্দ্র অমল নেরকর বি-এও এক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়ঠছেন। 



৫9  ' গীভারহস্য অথব। কর্মম্বোগ-পরিশিক | 

করা হইয়াছে, ভাহ! “চৈত” (আও ) এই পদ হইতে স্পষ্ট বুঝা যার । এই ছুই 
স্থল শুধু ভিন্ন নহে, কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ ঝধিগ ' কর্তৃক কৃত বর্ণন। 
“বিবিধ ছন্দে পৃথক পৃথক্ বিচ্ছিন্ন ও অনেক প্রকারের” এবং ধ্খধিভিঃঃ (এই 
বহুবচন তৃতীরাস্ত পদ ) দ্বারা উহ! ষে অনেক খধিদিগের কৃত, তাহ! স্পষ্ট জান! 
যাইতেছে । এঘং ব্রঙ্হত্রপদের অপর বর্ণনা পহেতুষুক্ত ও বিনিশ্চয়াআকশ। 
এই প্রকারে এই ছুই বর্ণনার বিশেষ প্রতেদ এই শ্লোকেই ম্পই করা হইয়াছে । 
“হেতুমত্ শব মহাভারতের কয়েক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহার অর্থ-_ 
“নৈয়াফ্মিক পন্ধতি অস্কসারে, কাধ্যকারণতাব দেখাই! প্রতিপাদন করা” । 
উদাহরণ-_জনকের নিকট স্থলভ| যে কথা বলিরাছিলেন, কিংব৷ শ্রীকৃষ্ণ যখন 
মধ্যস্থতা করিতে কৌরবঙ্গিগের সভায় গিয়াছিলেন সেই সময়ে তিমি যে কথ! 
বলিয়াছিলেন, তাহাই ধর । মহাতারতেই প্রথম কথাকে “হেতুমৎ ও অর্থবৎ” 
(শাং ৩২*. ১৯১) এৰং দ্বিতীয় কথাকে “সহেতুক" (উদ্দো. ১৩১. ২) বল! 
হইয়াছে । ইহা! হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যে প্রতিপাদনে সাধক-বাধক 
প্রমাণ দেখাইয়া শেষে কোন একটি অনুমান নিঃসন্দেহরূপে সিদ্ধ করা হয় 
তাহার সন্বন্ধেই “ছেতুমন্তিবিনিশ্চিটতঃ* বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে) 
একস্থানে এক রকম অন্স্থানে অন্য রকম, উপনিষদের এরূপ কোন সংকীর্ণ 
প্রতিপাদনসন্বন্ধে এই শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না । তাই, “খধিতিঃ বছধা 
ৰিৰিধৈঃ পৃথক্” এবং “ক্তুমদ্ভেঃ বিনিশ্চিতৈ+* এই পদগুলির বিরোধাত্মক 
ত্বারস্য ষদি ঘজান্ন রাখিতে হয়, ভবে ইহাই বলিতে হয় যে, গীতার উক্ত শ্লোকে 
"্ঝষিগণ কর্তৃক বিবিধ ছন্দে কৃত অনেক প্রকারের পৃথক্* বিচার হইতে বিভিন্ন 
উপনিষদের সংকীর্ণ ও পৃথক্ বাক্যই অভিপ্রেত, এবং “হেতুষুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক 
ঙ্মনত্রপদ” এই পদগুলি হইতে সাধকবাধক প্রমাণ দেখাইয়া শেষ সিদ্ধান্ত 
যাহাতে নিঃপন্দেহরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে, ব্রক্গসুত্র গ্রন্থের সেই বিচার অভি- 
প্রেত। আর একটা কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত যে, উপনিষদের সমন্ড 
বিচার এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া! আছে, অর্থাৎ অনেক খধিদের যেমন 
যেমন মনে আসিয়াছিল তেমনি-তেমনিই উক্ত হইয়াছিল, তাহার ভিতর কোন 
বিশেষ পদ্ধতি বা ক্রম নাই; অতএব সেই বিচাব্রসমুহের সমন্বয় না করিলে 
উপনিধদের ভাবার্থ ঠিক অবগত হওয়। যায় না। তাই উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই 
বে গ্রন্থে কা্যকারণহেতু দেখাইয়া উহাদের ( অর্থাৎ উপনিষদসমূহের ) সমন্বয় 
করা হইয়াছে সেই গ্রন্থ বা বেদান্তস্ত্রেরও (ব্রহ্মসৃত্রের ) উল্লেখ করা আবশ্যক 
ছিল। 

গীতার শ্লোকের এঈনপ অর্থ করিলে স্পষ্ট দেখ! বার যে, উপনিষদ্ ও ্ক্ষ- 
সুজ গীতার পূর্বে রচিত। তন্মধ্যে মুখ্য মুখা উপনিবৎ সন্বন্ধে কোন বিবাদই 
নাই; কারণ, এই উপনিষদসমূহের অনেক গ্লোক গীতার শবশ পাওয়া যাঁর । 

্* 



ভাগ ৩--গীতা ও-ত্র হ্ববুত্র ৫৪১ 

কিন্তু বঙ্গহুত্রসন্বদ্ধে সন্দেছ করিবার স্থান আছে; কারণ, ব্রহ্গসথত্রসমূহ্থে “ভগবদ্- 
গীতা” শব্দটি সাক্ষাংভাবে না৷ আদিলেও, ভাষ্যকার মন করেন যে, অন্ততঃ 
কতকগুলি হৃত্রে ম্থৃতি* শব্দের ছারা ভগবদ্গীতারই নির্দেশ করা হইয়াছে। 
বে ব্রহ্ধস্থত্র গুলিতে শাঙ্করভাষ্য অনুসারে “স্থতি' শবে দ্বারা গীতারই উল্লেখ 
কর! হইক়াছে, তন্মধ্যে নিম্ন প্রদত্ত হুত্রগুলিই মুখ্য £-- 

্রন্বসূত্র-_অধ্যায়, পাদ ও সুত্র 
৯০২৯ ৬ স্বৃতেশ্চ | 

১, ৩. ২৩ অপি চ ম্মর্যযতে | 

২, ১, ৩৬ উপপদ্যতে চাপুযাপলভ্যতে চ 

২, ৩. ৪৫ অপি চন্মর্যযতে । 

৩, ২, ১৭ দর্শয়তি চাথে৷ অপি ন্মর্যযতে 

৩, ৩, ৩১ অনিয়মঃ সর্বাসামবিরোধঃ 

শব্দানুমানাভ্যাম্ 

৪. ১, ১০ ম্মরস্তি চ। 

৪, ২, ২১ যোগিনঃ প্রতি চ ম্বর্যাতে। 

গীত।-_অধ্যায় ও শ্লোক । 

গীতা ১৮. ৬১ “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং” 
আদি শ্লোক। 

গীতা ১৫. ৬ পন তদ্ভাসহ়তে শৃর্য্য১* 
ইত্যাদি। 

গীতা ১৫, ৩ ৭ন রূপমস্যেহ তথোপ- 
লভ্যতে”” ইত্যাদি । 

গীতা ১৫, ৭ “মমৈবাংশে! জীবলোকে 
জীবভূতঃ” ইত্যাদি । 

গীতা ১৩, ১২ এজ্ঞেক়ং যৎ তৎ প্রব- 
ক্ষ্যামি” ইত্যাদি। 

গীতা ৮, ২৬ পশুক্লকষে। গতী হ্যেতে” 
ইত্যাদি। 

গীতা! ৬. ১১ শুচৌ দেশে” ইত্যাদি । 
গীতা। ৮, ২৩: “্যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমা- 

বৃত্তিং চৈব ষোগিনঃ+, ইত্যাঙ্গি 

উপরি-প্রদত্ত আট স্থলের মধ্যে কোন কোন স্থল সন্দিগ্ধ বলিয়া মনে 
করিলেও আমার মতে, চঠুর্ (ক্রস্থ. ২, ৩, ৪৫) ও অষ্টম ( বন্থ* ৪, ২, ২১) 
এই ছুই স্থলে কোন সন্দেহ নাই ; এবং ইহাও মনে রাখা আবশ্যক ষে, এই 
বিষয়ে শঙ্কব্রাচার্যা, রামান্থজাচার্ধ্য মধবা)চার্য্য ও বল্লভাচাধ্য এই চারি ভাষ্যকার- 
দিগের মত একই প্রকার। ব্রহ্মহুত্রের উক্ত ছুই স্থলের (ব্রস্থৎ ২, ৩. ৪৫ এবং 
৪. ২. ২১) সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গের উপরেও দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য-_জীবাত্ম! 
ও পরমাত্বার পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার করিবার সমস প্রথমে জগতের 
অন্য পদার্থের ন্যায় জীবাত্ম! পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হুয় নাই, ইহা পনাত্মাই- 
শ্রতেনিত্যত্বাচ্চ তাভাঃ” (ক্রহ্ছ ২. ৩. ১৭) এই হ্ুত্রের, দ্বার! নির্ণয় করা হইয়াছে ঃ 
পরে “অংশো নানাব্পদেশবৎ* (২. ৩. ৪৩) এই হ্ত্রে জীবাত্মা পরমাত্বারই 
ঘংশ, ইহা! বলা হইয়াছে, এবং পরে “মস্তরবর্ণাচ্চ” (২. ৩, ৪8৪) এইকপ শ্রুতির 



৫৪২ গ্রীতারহম্য অথবা কর্্মযোগ-পরিশিষ্ট। 

প্রমাণ দিয়া শেষে ণ্অপিচ ন্বর্যতেশ (২, ৩. ৪৫) পস্থতিতেও ইহাই উক্ত 
হইয়াছে*, এই হ্যত্রের প্রয়োগ কর৷ হইয়াছে । সকল পুাধাকারেরাই বলিক্বা- 
ছেন যে, ইহ স্ৃতি অর্থাৎ গীতার “মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” 
(গা, ১৫. ৭) এই বচন। কিন্ধ ইহা অপেক্ষা শেষের স্থলটি (অর্থাৎ ব্রহ্গস্থত্র 
৪, ২. ২১) আরও অধিক নিঃসলেহ। দেবযান ও পিতৃধান এই ছুই গতিতে 
ক্রমানুসারে উত্তরার়ণের ছয়মান এবং দক্ষিণায়নের ছর মান হম, এবং উহার্দের 
অর্থ কালমূলক না করিয়া বাদরায়ণাচার্ধ্য বলেন যে, এঁ শবগুলি হইতে তত্তৎ- 
কালাভিমানী দেবতা! অভিপ্রেত (বেস্থ, ৪. ৩. 8), ইহ পুর্বেই দশম প্রকরণে 
আমি বলিম্নাছি। এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ 
শবদ্বয়ের কালবাচক অর্থ কি কখনই গ্রহণ করা যায় না? এই জন্য 
“যোগিনঃ প্রতি চ ন্বর্যযতে” ব্রেহ ৪, ২,২১৯) অর্থাৎ এই কাল “স্বৃতিতে যোগী- 
দিগের পক্ষে বিহিত বলির। স্বাকৃত হইয়াছে”-_-এই শ্ত্রের প্রয়োগ কর! হই- 
রাছেঃ এবং প্ত্র কালে ত্বগাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব মবোগিন:৮+--(গী- ৮, ২৩) 
এই গীতাবচনে, এই কাল যোগীদিগের পক্ষে বিহিত, এইরুপ স্পষ্ট বল! হই- 
কাছে । ইহ! হইতে ভাষ্যকারদিগের কথা অনুসারে অগত্য। বলিতে হয় ফে, 
উক্ত হই স্থলে ব্রদ্মসত্রের -্থৃতি* শবের দ্বারা ভগবদ্গী তাই বিবক্ষিত হইয়াছে 

কিস্ক ভগবদ্গীতায় ব্রন্মগত্রের স্পই উল্লেখ আছে এবং ব্রঙ্গস্থত্রে "স্থৃতি 
শব্দের দ্বারা ভগবদগীতারই নির্দেশ করা হইয়াছে স্বীকার করিলে, উভয়ের 
মধ্যে কালদৃষ্টিতে বিরোধ উৎপন্ন হয়। তাহা এই; ভগবদ্গীতায় ব্রহ্গস্যত্রের 
স্পষ্ট স্পষ্ট উল্লেখ থাকার, ব্রন্মস্ুত্র গীতার পুর্ধে রচিত বলিয়া মনে হর, এবং 
ব্হ্মন্ত্রে “স্থৃতি* শবের দ্বার! গীতাই বিবক্ষিত হইয়াছে মনে করিলে, গীতাকে 
বরহ্নস্ত্রের পূর্ববর্তী বলিরা ধরিতে হয়। একবার ব্রঙ্গস্থত্র গীতার পূর্ববর্তী, 
আর একবার উহা গীতার পরবর্তী হওয়া সম্ভব নহে। ভাল; এখন 
এই মুষ্ষিল এড়াইবার জনা, “ব্রক্ষস্থত্রপদৈ:” শব্দে শাঙ্করভাষ্যে প্রদত্ত 
অর্থ স্বীকার করিলে, “হেতুমদ্ভিধিনিশ্চিতৈ2* ইত্যাদি পদের স্বারসাই 
(সার্থকতা) থাকে ন।; এবং ব্রক্ষন্তত্রের “স্থতি”শ শব্দের দ্বারা গীতা 
ব্যতীত অন্য কোন স্থতিগ্রন্থ বিবক্ষিত হইয়! থবিকবে মনে করিলে, সমস্ত 
ভাষ্যকারই ভুন করিয়াছেন বালতে হয়। ভাল; তাহার। ভূপ করিয়াছেন 
বপিলেও “স্তি” শব্দের দ্বারা কোন্ গ্রন্থ বিবক্ষিত তাহা কিছুতেই বলিতে পারা! 
যায় না। তথন এই মুক্ষিণ কাটাইবে কি করিনা? আমার মতে এই মুফিল 
হইতে উদ্ধার, পাইবার একটিমাত্র পথ আছে। ব্রহ্গস্থত্র ধিনি রচিয়াছিলেন 
তিনিই মূল ভারতের এবং গীতার বর্তমান রূপটি প্রদান করিয়! থাকিবেন 
এইবূপ মনে করিলে, কোন গোলযোগই থাকে না। ব্রহ্গহত্রকে “ব্যাসহুত্র” 
বলিবার প্রচলিত রীতি আছে; এবং “শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো ষথান্থেছ্বিতি 



ভাঁগ ৩__গীতা ও ব্রহ্ম সূত্র । ৫৪৩ 

জৈমিনিঃ১ (বেস্থু, ৩. ৪- ২) এই সুত্রের উপর শাঙ্করভাব্যের টীকায়, আনন্দ, 
গিরি লিখিরাছেন বে, জৈমিনি বেদান্তগ্ুব্রকার ব্যাসের শিষা ছিলেন? 
এবং আরম্তের মঙ্গলাচরণেও, শ্রীমদ্ব্যাসপয়োনিধিনিধিরসৌ” এইরূপ তিনি 
বঙ্গন্তত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতের ভিন্তিতে আমি উপন্ে বলির! 
আসিঘ্াছি বে, মহাভারতকার ব্যাসের পেল) শুক, স্থমন্ত,। জৈমিনি ও 
বৈশম্পায়ন এই পাঁচ শিষ্য ছিলেন; এবং ব্যাস তাহাদিগকে মহাভারত 
পড়াইয়াছিলেন । এই দুই কথ। একত্র করিন্না বিচার করিলে ইহাই 
অনুমিত হয় যে, মূল ভারত এবং তদন্তর্গত গীভার বর্তমান রূপ 
প্রদান কর! এবং ব্রহ্গস্ত্র রচনা, এই তুই কাজই এক বাদরাম্নণ ব্যাসই করিয়া 
থাকিবেন। এই কথার ইহা অর্থ নহে বে, বাদরাক্সণাচার্য্য বর্তমান মহাভারত 
নৃতন রচিপাছিলেন, আমার উক্তির ভাবার্থ এই ষে, মগাভারত গ্রন্থ অতি 
বিস্তীর্ণ হওয়ায় সম্ভৰত বাদরারণাচার্যোর সমক্সে তাহার কোন কোন অংশ এদিক 
ওদ্দিক বিক্ষিপ্ত কিংব৷ লুপ্ত ও হইয়া থাকিবে । এই অবস্থায় তৎকালে প্রাপ্ত 
মহাভারতের অংশসমূৃহের অনুসন্ধান করিব এবং যেখানে যেখানে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ, 

অশুদ্ধ ও দোষধূক্র হহয়! পড়িয়াছে দেখা গিয়াছিল সেই সেই স্থানে তাহার 
শুদ্ধি ও পূর্তি করিয়া এবং অনুক্রমণিক! প্রতি জুড়িয়। দিয়া বাদারাণাচার্ধ্য এই 
গ্রন্থের পুনরুজ্জীবন করিয়া থাকিবেন কিংবা তাহার বর্তনান রূপ দিয়া থাকিবেন। 
মারাঠী সাহিত্যে জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের এইরূপ শুদ্ধিই একনাথ মহারাজ করিয়াছিলেন 
বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ; এবং একথাও প্রচলিত আছে যে, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ- 
মহাভাষ্া একবার প্রায় লুপু হইয়া! গিয়াছিল এবং চন্দ্রশেখরাচাধাকে তাহার 
পুনরুদ্ধার করিতে হইয়াছিল । মহাভারতের অনা প্রকরণে গীতার শ্লোক ফেন 
পাওয়া যায় তাহার উপপত্তি এক্ষণে ঠিক পাওয়া যাইতেছে ; এবং গীভাম ব্রহ্ম- 
স্তরের স্পষ্ট উল্লেখ এবং ব্রন্মহুে 'স্থৃতি' শব্দের দ্বারা গীতার নির্দেশ কেন করা 
হইল তাহারও মীমাংসা! সহজ হইতেছে । গীতার ষে ভিত্তিতে বর্তমান গীতা 
রচিত হইয়াছে তাহা বাদরাক্পণাচার্যোর পূর্বেও উপলন্ধ ছিল, তাই বন্বস্থত্রে 
শ্বতি'শব্দে তাহার নির্দেশ করা হইয়াছে ; এবং মহাভারতের সংশোধন করি- 
বার সময় গীতায় * উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ছের সবিক্লার বিচার ব্রহ্মসথত্রে 
কর! হইয়াছে । বর্তমান গীতায় ব্রন্ধস্থত্রের এই যে উল্লেখ আছে তাহারই 
অন্থরূপ সুত্রগ্রস্থের অন্য উল্লেখ বর্তমান মহাতারতেও আছে । উদাহরণ ষথা--- 

অনুশাসনপর্ধের অগাবক্রাদিনংবাদে “অনৃতাঃ স্ত্ি় ইতোবং সুর্রকারে। বাবস্যতি* 

* ব্রহ্ষানূত্র বেদাস্তসন্বন্দীয় মুখ্যগ্রস্থ এবং সেইরূপ গীতা কম্ুধেগ সম্বন্ধে প্রধান-_ ইহা! 
আমি পূর্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি। এখন ব্রঙ্গহৃত্র ও গাতা একই বাক্তি অথাৎ বাস রচন! 
করিয়াছিলেন আমার এই অনুমান সত্য হইলে, এই ছুই শাস্ত্রের কর্তা ব্যাস.কই মানিতে 
হক্স। আমি এই ৰকবা অনুমানের স্বার। উপধে সিদ্ধ কৰিয়াহি। কিন্ত কুস্তকোখই কৃষাচাযা, 
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€ অনু, ১৯, ৬) এই বাক্য আছে। সেইরূপ আবার*শতপথ ব্রাঙ্গণ ( শাস্তি, 
৩১৮, ১৬-২৩ ), পঞ্চরাত্র (শান্তি, ৩৩৯, ১০৭), অনু (অনু, ৩৭. ১৬) এবং 

যাঙ্কের নিক্ুক্ত (শান্তি, ৩৩২. ৭১), ইহাপেরও অন্যত্র স্পষ্ট স্পষ্ট উল্লেথ করা 
হইয়াছে । কিন্ত গীতার নায় মহাভারতের সকল অংশ মুখস্থ করিবার রীতি 
ছিল না, তাই গীতার অতিরিক্ত মহাভারতে মন্য স্থানে অনা গ্রন্থের থে 
উল্লেখ আছে, তাহা কালনির্ণরার্থ কতট।| বিশ্বপনীয় সে £বিষয়ে সহজেই সংশয় 
উপস্থিত হয়। কারণ, ধে অংশ কঠস্থ কর! হয় না, তাহাতে কোন শ্লোক 
প্রক্ষিপ্ত করা কিছু কঠিন নহে। কিন্তু আমাদের মতে বর্তমান গীতায় 
প্রনত্ত ব্রন্মহ্থত্রের উল্লেখ একমাত্র বা অপুর্ব স্থতরাং অবিশ্বাস্য নহে ইহা! 
দেখাইবার জনা উপরি-উক্ত অন্য উল্লেখের উপযোগ করা কিছু অনুচিত 
হইবে না। 

*্্রহ্মস্থত্রপদৈশ্চৈব” ইত্যাদি শ্লোকান্তভ্ভত পদসমূহের অর্থশ্বারসোর মীমাংসা 
করিয়া আমি উপরে নির্ণয় করিয়াছি. যে, তগবদ্গীতায় বর্তমান ব্রহ্মহত্রের 
কিংবা বেদান্তহুত্রেরই উল্লেখ করা হইরাছে। কিন্ক ভগবদগীতায় বরঙ্গস্যত্রের 
উল্লেখ আসিবার- এবং তাহাও ত্রয়োদশ অধায়ে অর্থাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ- 
বিচারেই আনিবার-আমার মতে এক মহবপূর্ণ ও দৃঢ় কারণ আছে। 
ভগবদ্গীতায় বাস্থদেব-ভক্তিতৰ মূল ভাগবত ব পাঞ্চরাত্রধশ্ম হইতে 

গগাক্ষিবাত্য পাঠানুনারে নহাভারতের যে এক সংস্করণ অধুনা ছাপাইয়ছেন তাহাতে শান্তি- 
পর্বের ২১২ অধ্যায়ে (বাসেয়াধাগ্র প্রকরণে) যুগ্রগ্তে বিভিন্ন শাস্ব ও ইতিহাস কিন্ধপে 
উৎপন্ন হইল তাহার বর্ণনা করিবার সময় নিম্নলিখিত ৩৪-ম প্লোকটি দিয়াছেন ১-- 

বেদান্ত কল্পসোগং 5 বেদবিদ ত্রদ্ধবিদ্ বিভুঃ। 
ছ্ৈগার়নে নিলগ্রাহ শিল্পশাস্থং ভগুঃ পুনঃ ॥ 

উহাতে £বেদান্ধ কন্াধাগ' একবচনান্ত পদ আছে, কিন্তু তাহার অর্ধ বেদাস্ত ও কন্মযোগই' 
ফরিতে ভয়। অথব! এইকপও মনে হয় ষে? “বেদাস্তং কশ্থযোগং চ' ইছাই সুল পাঠ 
ইঈবে' এলং পিখিবার সময় কিংব। হ্বাপিবার সময় 'স্তং-এর অনুষ্গরটি বাদ পড়িয়া গিয়া 
থাকিবে । বেদান্ত ও কর্মযোগ এই ছুই শাস্ত্র ব্যান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভূগু শিল্পশাস্ত 
পাউগ়াহিলেন, এইরূপ এই প্লোকে স্পই উক্ হইয়াছে । কিন্ত এই প্লোক বোশ্বাই নগরের গগপৎ 
কৃক্কাজীর ছাপাপানার নুজিত' সংস্করণে এং কলিকাতার সংক্করণেও পাওয়া যায় না। কুস্ত- 
কেণ-সংক্করণে শাপ্তিপর্বের ২১২ তম অধণর শোম্বাই ও কপিকাতার সংস্করণে ২১* তম অধার 
হইয়ান্ে। কুন্তকোপ-পাঠের এই প্লোক আমার মিত্র ডা. গণেশ-কুঞ্ণ গর্দে আমার নজরে আনা 
আনি ভাহাকে ধনাবার করিতেছি । তাকার মতে, এই স্বংনে কর্মযোগ শন্ষে গীতাই বিব- 
ক্ষিত; এবং গীতা ও বেদান্তদুত্র এই ছুয়েরই কর্তৃত্ব এই গ্লরোকে বাসকেই প্রদত্ত হইয়াছে। 
মহাভারতের তিন সংস্করণের মধো কেবল এক সংস্করণেই এই পাঠ পাওয়া! যায় বলিয়া এই 
লন্বপ্ধে একটু সন্দেহ উপস্থিত ছর়। কিন্তু যাই বলনাকেন, উহ! হইতে এটুকু হো সিদ্ধ 
হয বে, বদন ও কল্প ধোগের কর্তা! যে একই, আমামের এই অনুমান কিছুই গৃতম কিংবা 
ভিস্তিহীন নহে। 

চি 
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গৃহীত হইলে ৪ (আমি*পুর্ব 'প্রকরণদমূতে বেমন বলিয়া আসিয়াছি ) চত্তুব্র্- 
পাঞ্রাত্রধন্মের মুল জীব ও মনের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মত ভগবদগীতাব 
মান্য নহে ষে, বান্থদেব হইতে সংকর্ষণ অর্থাৎ জীব, সংকর্ষণ হইতে ্রচাস্ 
(মন ) এবং প্রন্থায় তইতে অনিরদ্ধ ( অঠম্কার) উৎপন্ন হইয়াছে। জীবাত্মা 
অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই (বেস্থ,. ২. ৩, ১৭), উহ! সনাতন 
পরমাম্মীরই নিতায 'অংশ+ (বেস্থ- ২, ৩. ৪৩), ইহাই ব্রঙ্গহ্থত্রের সিদ্ধাস্ত | 
সেইজনা, ব্রক্মহৃত্রের স্বিতীক অধ্যায়ের দ্বিতীর পাদে প্রথমে বল! হইয়াছে যে, 
ঘান্ুদেব হইতে সংকর্ষণ হওয়া অর্থাৎ ভাগবতধন্্রীয় জীবের উৎপত্তি সম্ভব 
লহে (বেশ্ু, ২. ২, ৪২), 'এবং পুনবাস্খ বনা। হইন্বাছে ফে, মন জীবের এক 
ইন্দ্রিয় হওয়া! প্রযুক্ত জীব হইতে প্্রন্ধাক়ের (মদ ' উৎপন্তি হওয়াও সম্ভব 
নহে (বেস, ১, ২, ৪৩); কারণ লোকব্যবহারের দিকে দেখিলে তে। 
ইহাই মনে হর যে, কন্রী। হইতে কারণ ব! সাবন উৎপন্ন হয় না। এই 
প্রকার বাদরাপ্নণাচার্ধা ভাগবত-ধর্মে বর্ণিত জীবোংপন্তি যুক্তিপূর্বক খণ্ডন 
করিয়াছেন । সম্ভবত এই সম্বন্ধে ভাগবতধন্মী এই উত্তর দিবেন যে, আমি 
বাস্থদেব (ঈশ্বর ), সংকর্ষণ (জীব), প্রছ্ান্ন (মন) ও অনিরুদ্ধ (অঙ্কার ) 

এই চারি জনকেই সমান জ্ঞানী মনে করি এবং এক হইতে অপরের উৎ- 
পত্তিকে লাক্ষণিক ও গৌণ বিবেচনা করি। কিন্তু এইরূপ মনে করিলে, 
গ্রক মুখা পরমেশ্বরের স্থানে চারি মুখা পরমেশ্বর হইয়া দাড়ায় । তাই 
এই উত্তরও উপযোগী নহে এইরূপ ব্রহ্মহৃত্রে উক্ত হইয়াছে; এবং পরদনেশ্বর 
হইতে জীব উতগন্ন হয় এই মত বেদের অর্থাৎ উপনিষদের বিরুদ্ধ 
অতএব ত্যাজা, বাদরায়ণাচার্ধা এই শেষ সিদ্ধাঙ্তু করিয়াছেন (বেস্য, 
২, ২. ৪৪, ৪৫)1 ভাগৰতধম্মের কন্মমূল হু ভক্তিতব ভগবদগীতার 
গৃহীত হইয়াছে সতা বটে; তথাপি গীতার ইহাও সিদ্ধান্ত যে, জীব 
বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হৰ পাই, কিন্ধ উহা নিতা পরমাআ্ীরই “অংশ (গী. 

১৫. ৭)। জীবসন্বন্ধীয় এই সিদ্ধান্ত মূল ভাগবতধন্ম হইতে গৃহীত হয় নাই, 
এই জন্য ইহার আধার 1ক তাহা বলা আবশাক ছিল; কারণ একরপনা 
করিলে, এই ভুল ধারণ! হইতে সানসিত যে, চতুব্ণাহ ভাগবতধর্খের প্রবৃদ্ধি- 
মূলক ভক্তিতব্বেত্র সঙ্গে সঙ্গেই জীবের উৎপত্তিসংক্রাপ্ত কল্পনাও গীতার অভিষত | 
অতএব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্তবিচাষে যখন জীবাজ্বার স্বরূপ বলিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত 
হইল তখৰ্ অর্থাৎ পীতাবু ত্রয়োদশ অধারের আরস্তেই ইহা স্পষ্ট বলিতে 
হইল যে, পক্ষেত্রজ্ের অর্থাৎ জীবের শ্বরূপস্বন্ধে আমাদের যত ভাপগবত- 
ধন্মের অহরূপ নহে, বরঞ্চ উপনিষদের খষিদিগের “মতামুযায়ী |” অআধিক্ত 
উহার সঙ্গে সেই শ্বভাবত ইহাঁও বলিতে হইল যে, ভির ভিন্ন খরির! তির ভিজ 
'উপনিধদে পৃথক্ পৃথক উপপাদন হারার, সেই স্হন্তের ব্রঙ্গস্থত্রে-স্কৃত সমস্বত্ই 
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(বেস্থ, ২. ৩. ৪৩) আমার গ্রাহ্য । এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, 
ভাগবতধর্শসন্বন্ধে' ব্রহ্মহ্ত্রে যে আপত্তি কর৷ হইয়াছে, তাহা যাহাতে দূর হস সেই 
ভাবে ভাগবতধর্ম্মের তক্তিমার্গকে গীতার মধ্যে সমাবেশ কর হইয়াছে । রামা- 
মুজাচার্ধ্য স্বকীয় বেদান্তহ্ত্রভাষ্যে উক্ত স্ত্রের অর্থ বদলাইয়া ফেলিয়াছেন 
( বেনু, রাভা, ২. ২, ৪২-৪৬ দেখ )। কিন্ত আমাদের মতে, এই অর্থ ক্রিষ্ট 
অতএব অগ্রাহ্য । থিবে! সাহেবের মনের কোক রামান্থজভাষ্যে প্রদত্ত অর্থের 
দিকেই ; কিন্ত থিবোর লেখা পড়িয়া তো ইহাই মনে হয় যে, তিনি এই 
মতবাদের ঠিক্ স্বরূপটি বুঝেন নাই। মহাভারতে শান্তিপর্ধের শেষ অংশে 
নারায়ণীয় কিংব। ভাগবতধর্ম্বের ষে বর্ণনা আছে তাহাতে বাস্থদেব হইতে 
জীব অর্থাৎ সংকর্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বর্ণন। নাই ; কিন্তু “বিনি বাসুদেব 
তিনিই (স এব) সংকর্ষণ অর্থাৎ জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ” এইরূপ প্রথমে উক্ত 
হইয়াছে (শা. ৩৩৪. ২৮ ও ২৯7 এবং ৩৩৯. ৩৯ ও ৭১ দেখ) এবং ইহার 
পরে সংকর্ষণ হইতে প্ররদ্থাস্্ পর্ষয্স্ত কেবল পরম্পর! প্রদত্ত হইফ়াছে । এক স্থানে 
তো স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, ভাগবতধর্্মরকে কেহ চত্ুবৃর্তহ, কেহ ত্রিবুা, 
কেহ দ্বিব্যহ এবং শেষে কেহ একব্যহও মনে করেন (মা, শা, ৩৪৮, ৫৭) 

কিন্ত ভাগবতধর্ম্বের এই নান! পক্ষ স্বীকার না করিয়া তন্মধ্যে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ের 
পরম্পব্রসন্বন্ধববরে উপনিবহং ও ব্রন্ষস্তত্রের যাহাতে মিল হইতে পারে এইরূপ 
একটি মতই গীতান্ন স্থির রাখা হইরাছে। এবং এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি 
দিলে, এই প্রশ্নের ঠিক মীনাংসা হইবে যে, ব্রহ্গস্যত্রের উল্লেখ গীতায় কেন 
কত্রা হইয়াছে? অথবা, ইহা বল৷ বাহুল্য যে, মূল গীতায় এই একটা সংস্কাবই 
সাধিত হইয়াছে। 

ভাগ ৪-_ভাগবত ধর্মের উদয় ও গীতা । 
গীতারহস্যের অনেক স্থানে এবং এই প্রকরণেরও প্রথমে বলিক্াছি যে, 

উপনিষদের ব্রঙ্গজ্ঞান ও কাপিল সাংখ্যের ক্ষরাক্ষর-বিচারের সঙ্গে ভক্তির এবং 

বিশেষত নিষ্কাম় কর্মের মিল স্থাপন করিয়া, শাস্ত্রী পদ্ধতি অন্ুসারে কর্ম 
যোগের পূর্ণ সমর্থন করাই গীতাগ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এত 
বিষয়ের সমন্বয় করিবার গীতার পদ্ধতিটি যাহাদের সম্পূর্ণ হৃদগত হর না, 
এবং এত বিষয়ের সমন্বরর করাই অসম্ভব বলিয়। ধাহাদের প্রথম হইতেই ধারণ! 
হর, তাঁহাদের নিকট গীতার অনেক দিদ্ধান্ত পরম্পরবিরোধী বলির! প্রতীয়মান 
হয়। উদ্ণাহরণ বথ্থা--এই. আপত্তিকারীদের মত এই যে, এই জগতে যাহা 
কিহু আছে সে সনস্তই নিপুণ ব্রদ্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের এই উক্তি_-এই সমস্ত 
সগুণ বান্ুদেবই, সপ্তম অধ্যায়ের এই উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী; এই প্রকার 

' দ্গবান একম্থলে বলিতেছেন যে, “আমার নিকট শক্রমিত্র ই-ই সমান” 



ভাগ ৪---ভাঁগবত ধর্মের উদয় ও গীতা । ৫৪৭ 

৯, ২৯), আবার অন্য স্থানে ইহাও বলিতেছেন যে, *ভ্তানী ও ভক্কিমান পুরুষ 
আমার অত্যন্ত প্রিয়” (৭. ১৭ ) ১২১১২, ১৯)--এই ছুই উক্তি পরম্পর- 
বিরুদ্ধ। কিন্ত গীতারহসো আমি অনেক স্থানে স্পষ্ট দেখাইয়াছি যে, বস্থত ইহ! 
বরোধ নভে, কিন্ত একই বিষয়সম্বন্ধে একবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, আর এক- 

বার ভক্ঞিদৃষ্টিতে বিচার করায়, আপাতত এই বিরোধী বিষয় বল! হইয়াছে মনে 
হইলেও, শেষে ব্যাপক তত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে গীতার উহাদের মিলও স্থাপিত কর! 
হহপাছে। ইহার পরেও কেহ কেহ এই আপান্ত করেন যে, অব্যক্ত ব্রহ্গজ্ঞান 
ও বাক্ত পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির মধ্যে উক্ত প্রকার মিল স্থাপিত হইলেও মূল 
গীতায় এই মিল স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে; কারণ মুল গীতা বর্তমান 
গীহার নার পরম্পরবিরোধবহুল ছিল ন|, তাহার মধ্যে বেদাত্তীরা কিংবা 
সাংখ্যশান্ত্রাভিধানীরা নিজ নিজ শাস্ত্রের অংশ পরে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। 
উদাহরণ যথা-_প্রে।. গার্বে বলেন যে, মূল গীতায় কেবল সাংখ্য ও যোগেরই 
সহিত ভক্তির মিল স্থাপিত হইয়াছে, বেদাস্তের সহিত এবং মীমাংসকদিগের 
কন্ধনার্গের সহিত ভক্তির মিল স্থাপনের কাজ কেহ পরে করিয়াছেন। মূল 
গীতা এই প্রকার যে শ্লোক পরে সন্নিবেশিত হ্ইয়াছে, তাহার, নিজ 
মতানুসারে, এক তালিকাও তিনি জন্দন ভাষায় অন্ুবাদিত নিজের গীতার 
শেষে দিয়াছেন! আমার মতে এই সমস্ত কল্পনা ভ্রান্তিমলক। বৈদিক 
ধন্দের বিভিন্ন অঙ্গের এ্তিহাসিক পরম্পরা এবং গীতার “সাংখ্য' ও “ষোগ” 
এই ছুই শর্ষের প্রকৃত অর্থ ঠিক না বুঝিবার কারণে, এবং বিশেষতঃ 
তবজ্ঞানবিরহিত অর্থাৎ শুধু ভাক্তিমূলক খুষ্টধন্ষেরই ইতিহাস উক্ত লেখক- 

ঠিদগের ( প্রা, গার্বে প্রভৃতির ) সম্মুখে থাকায় এই প্রকার ভ্রম উৎপন্ন 
হইয়াছে। মুলে খুষ্টধন্প নিছক ভক্তিমূলক ছিল) এবং প্রীকদিগের, 
এবং অন্যদের তন্বজ্ঞানের সহিত উহার মিল স্থাপন করিবার কাধ্য পরে 
কর! হইয়াছে । কিন্তু আমাদের ধন্মের কথা তাহা নহে। হিন্দুস্থানে 
ভাক্তনার্গর আবির্ভাবের পূর্বেই মীমাংদকদিগের যজ্ঞমার্স, উপনিষৎ- 
কারদিগের জ্ঞান, এবং সাংখ্য ও ধোগ-__এহ সমস্ত পৰ্রিপক্ক অবস্থায় উপনীত 
হইয়্াছিল। সেইজনা প্রথম হইতেই আমাদের দেশবাসীদের শ্বতন্ত্র বীতিতে 
প্রতিপার্দিত এমন ভক্তিমার্গ কখনও মান্য হওয়া! সম্ভব ছিল না, যাহা, এই 
সমস্ত শাস্ত্র হইতে এবং বিশেষত উপনিষদসমূহে বর্ণিত ব্রহ্গজ্ঞান হুইতে 
পুথক। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, গীতার ধন্মঞ্রতিপাদনের স্বব্দপ 
প্রথম হইতেই প্রায় বর্তমান গীতার প্রতিপাদনের “সমানই*ছিল ইহ ন! 
মানিয়া৷ থাকা বায় না। গীতারহস্যের বিচারও এই বিষয়েরই উপর দৃষ্টি 
রাখিয়া কর! হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টা অতান্ত গুরুত্ববিশিষ্ট বলিয়। গীতা- 
ধর্ধের মুলস্বরপ ও পরম্পরা-সম্বন্ধে, এ্রতিহাপিক দৃষ্টিতে বিচার কৰিলে, 



৫5৮ গীতারহস্য অথবা কর্্ফোগ-পরি শিট । 

আমাদের মতে কোন্ কোন্ বিষয় নিষ্পন্ন হয় এখানে তাহা সংক্ষেপে 
ৰল। আবশাক। 

গীতারহসোর দশম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি ষে, বৈদিক ধর্মের অতাস্ত 
প্রাচীন স্বপ্ধূপ ন! হিল ভক্কিপ্রধান, না ছিল জ্ঞানপ্রধান এবং না ছিল যোগ- 
প্রধান; কিন্ত উহা যল্তময় অর্থাৎ কর্ধপ্রধান ছিল, এবং বেদসংহিতা ও 
বক্ষণসমুহ্থে বিশেষভাবে এই যাগধক্তার্দি কর্মমূলক ধণ্মই প্রতিপাদিত হই- 
্াছে। পরে এই ধর্মহী ক্ৈমনীর মীমাংসাহ্ত্রে স্ববাবস্থিতরূপে আলোচিত 
হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম হইল “মীমাংসকমার্গ”। কিন্তু “শীমাংসক* এই 
নাম নূতন হইলেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে, যাগষজ্ঞাদিধর্ধ্ অতান্ত প্রাচীন ;) এমন 
কি, প্রতিহাসিকরৃষ্টিতে ইন্াকে বৈদিকধর্ের প্রথম সোপান বলা যাইতে 
পারে। “মীমাংসকমার্গ' নাম' প্রাপ্ত হইবার পুর্বে উহার নাম ছিল 
ত্রয়ীধন্ম, অথাৎ তিন বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত ধর্ম; এবং এই নামই 
গীভাতেও প্রদত্ত হইয়াছে (গী, ৯, ২০৩ ২১ দেখ)। কর্মময় ত্রয়ীধর্ম 
এইরূপ বন্ধল গ্রচলিত থাকিলে পর, কর্মের দ্বারা অর্থাৎ কেবল 
যাগঘক্ঞাদিব বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ কিরূপে হইবে? 
ভ্ঞানলাভ একটা মানসিক অবস্থা হওয়ায় পরমেশ্বর-স্বরূপের বিচার করা ব্যতীত 
ভান হ?র। সম্ভব নহে, ইত্যাদি বিষপ্ন 9 কল্পন! বাহির হইতে লাগিল এবং 
ক্রমে ক্রমে উহ্বারই মধ্য হইতে ওপনিষর্দিক জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইল। এই 
বিষয় ছান্দোগ্যাদি উপনিষদের প্রারস্তে প্রদত্ত অবতারণা হইতে স্পষ্ট দেখা 
যায়। এই ই্রপনিষর্দক ব্রহ্ধদ্ঞানই পরে “েদাস্ত” নাম প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
মীমাংস। শব্দের নায় বেদান্ত নাম পরে প্রচলিত হইলেও ইহা! বলা যায় ন] যে, 
্রক্ধগ্তান কিংবা জ্ঞানমার্গও নৃতন। ইঠ1 সত্য যে, কন্মকাণ্ডের পরই জ্ঞানকাণ্ড 
উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্থ এই উভয়ই প্রাচীন, এ কথ! যেন মনে থাকে । “কাপিল 
সাণ্থা” এই জ্ত,নবারেরই অপর, কিন্ধ স্বতন্ব, শাখা। গীতারহস্যে ইহ উক্ত 
হইয়াছে যে, এদিকে বরঙ্গজ্ঞান অদ্বৈতী, ওদিকে সাংখ্য ছদ্বতী) এবং স্যষ্টির 
উতৎপন্তিক্রম সম্বন্ধে সাংখ্যদিগের বিচার মুলে ভিন্ন। কিন্তু ওপনিষদিক অদ্বৈতী 
ব্র্ক্ঞান 'এবং সাংখোর ছৈতী জ্ঞান, ছুই-ই মুলে বিভিন্ন হইলেও তেবল জ্ঞান- 
দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় বে, এই ছুই মার্গ তৎপুর্ববন্তী যাগযজ্ঞাদি কর্মমমার্গের 
সমানই বিরোধী ছিল। তাই, কর্মের সহিত জ্ঞানের মিল কিরপে স্থাপন কর! 
যাইবে, এই প্রপ্ন স্বভাবত উখিত হইল। এই কারণেই উপনিষদেের কালেই 
এই বিষয়ে তই পক্ষ 'হইয়াছিল। তন্মধ্যে বুহদারণ্যকার্দি উপনিষৎ ও সাংখ্য 
বলিতে লাগিলেন যে, কন ও জ্ঞানের মধ্যে নিত্য বিরোধ থাকায়, জ্ঞান হইলে 
পর কন্ম ছাড়িয়া দেওয়া গুধু প্রশস্ত নহে, কিন্তু আবশ্যকও। পক্ষান্তরে, ঈশা- 
বাপ্যাদি অন্য উপনিষত প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞানোদয়ের পরও 
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কর্ম ছাড়িয়া দেওয়। যায় ন!, বৈরাগ্যযোগে বুদ্ধিকে নিষ্ষাম করিয়া জগতে 
ব্যবহারসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞপী ব্যক্তির সমস্ত কন্ম করাই কর্তব্য এই সকল 
উপনিষদের ভাষ্যসমূহে এই ভেদ দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্ত 
গীতারহসোর একাদশ প্রকরণের শেষে বে বিচার আছে তাহা হইতে উপলদ্ধি 
হইবে যে, শঙ্করভাষ্যের এই সাম্প্রদায়িক অর্থ টানা-বোনা করিয়া করা ; এবং 

এইজন্য এই সকল উপনিষদের উপর স্বতন্ত্র রীতিতে বিচার করিবার সময় এ 
অর্থ গ্রাহা খলিয়। মানা যাইতে পারে না। শুধু যাগযজ্ঞাদি কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানেরই 
মধ্যে মিল গ্ব'পনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা নহে; কিন্তু নৈক্র্যপনিষদের বিচার 
আলোচন। হইতে ইহাও স্থম্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, কাপিলসাংখ্যে প্রথম প্রথম 

স্বতন্ত্ররীতিতে উৎপন্ন ক্ষরাক্ষরজ্ঞান এবং উপনিষদের ব্রহ্গজ্ঞানের সন্বর-_যতটা। 
সম্ভব--করিবারও প্রবত্ব এই সময়েই আরস্ত হইয়াছিল। বৃহদারণাকাদি প্রাচীন 
উপনিষদসমূহে কাপিল-পাংখ্যজ্ঞানের কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাহ। কিন্তু 
মৈক্র্যপনিষদে সাংখাদিগের পরিভাষ। সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি! বল! হইয়াছে 
যে, শেষে এক পরব্রহ্ম হইতেই সাংখ্যদিগের চতুবিংশ তত্ব নিশ্ষমিত হইয়াছে । 
তথাপি কাপিল সাংখাশান্ত্রও বৈরাগ্যমূলক অর্থাৎ কন্মের বিরুদ্ধ। তাতপধ্য 
এই ষে, প্রাচীনকালেই বৈদিকধন্মের তিন দল হইয়াছিল--(১) কেবল ষাগ- 
যজ্ঞা্দি কর্ম করিবার মার্গ; (২)জ্ঞান ও বৈরাগ্যযোগে কর্মসন্নাস কর! 
অর্থাৎ জ্ঞাননিঠ1 বা! সাংখ্যমার্গ ; এবং (৩) জ্ঞানযোগে ও বৈরাগাবুদ্ধিতেই 
নিতা কন্ধমন করিবার নার্গ অর্থাৎ জ্ঞানকন্মনসমুচ্চয়ের মাণ্গ। ইহাদের মধ্যে জ্ঞান- 
মার্গ হইতেই পরে অনা ছুই শাখা_যোগ ও ভক্ি-_-উৎপন্ন হইয়াছে । ছান্দো 
গ্যাদি প্রাচীন উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্গের জ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্গ- 
চিন্তন অতাস্ত আবশাক ; এবং এই. চিন্তন, মনন ও ধান করিবার জন্য চিত্তকে 
একাগ্র করা আবশ্যক; এবং চিত্তকে স্থির করিবার জন্য পরব্রঙ্গের কোন 
একটি সগুণ প্রতীক প্রথমে চোখের সম্মুখে রাখিবে। এই প্রকার ব্রক্ষোপাসন। 
করিতে থাকিলে চিত্তের ষে একাগ্রতা হয়, পরে তাহাকেই বিশেষ প্রাধান্য 
দেদয়া হইতে লাগিল এবং টিস্তনিরোধবূপ যোগ একটি ভিন্ন মার্গ হইয়া পড়িল; 
এবং যখন সগুণ প্রতীকের পরিবর্তে পরমেশ্বরের মানবরূপধারী ব্ক্ত প্রতীকের 
উপাসন। আরম্ভ হইতে লাগিল, তখন শেষে ভক্তিমার্গ বাহির হইল। এই 
ভক্তিমার্গ উপনিষদিক জ্ঞান হইতে পৃথক, মাঝখান হইতে স্বতন্ত্রক্ধপে উৎপন্ন, 
হয় নাই; এবং ভক্তির কল্পনাও অন্য কোন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে 
নাই। সমস্ত উপনিষদ দেখিলে এই ক্রম দেখা বাস যে, প্রথম ব্রহ্মচিন্তনের নিমিত্ত 
যজ্ঞের অঙ্গলমূহের কিংব। গঁকারের, পরে কুদ্র, বিষুণ ইত্যাদি বৈদিক দেবতার, 
অথবা আকাশাদি সগুণ ব্যক্ত ব্রহ্ম প্রতীকের উপাসন] সুরু হয় ; এবং শেষে এই 
কারণেই অর্থাৎ ব্রন্দপ্রাপ্তির জন্যই রাম, নৃসিংহ, শ্াকষ্খ বাস্দ্দেব প্রভৃতির 
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ভজনা, অর্থাৎ এক প্রকার উপাসনা, প্রচলিত হ্ইয়াছে। উপনিধদসমূহের ভাষা 
হইতে ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ পায় ষে, উহাদের মধ্যে যোগততাদি যোগসম্বন্বীর 
উপনিষদ এবং নৃ-সংহতাপনী, রামতাপনী প্রভৃতি ভক্তিসম্বন্ধীয় উপনিষৎ ছান্দো- 
গদি উপনিষৎ অপেক্ষা অর্বাচান । অত এব এ্তিহাসিক দৃষ্টিতে বলিতে হয় যে, 
ছান্দোগ্াযাদি প্রাসীন উপনিষদ বর্ণিত কর্ম, জ্ঞান কিংবা সন্নাস, এবং জ্ঞান-কম্ম- 

সমুচ্চর-_এই তিন দলের উদ্ভব হইবার পরেই যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গ 
প্রাধানা লাভ করিম়াছিল। কিন্তু যোগ ও ভক্তি, এই ছুই সাধন এই রূপে শ্রেষ্ঠ 
স্বীকৃত হইলেও তৎপূর্বর্তী ব্রক্গজ্ঞানের শ্রেঠতার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই-_ 
এবং হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। তাই, যোগপ্রধান ও ভক্তিপ্রধান উপনিষদেও 
ব্রহ্মজ্ঞানকে ভক্তি ও যোগের অন্তিম সাধ্য বল। হইয়াছে ; এবং এরূপ বর্ণনাও 
কয়েক স্থলে পাওরা যায় যে, যে কুদ্র, বিষ, অচ্যুত, নারায়ণ ও বাস্থদেব 
প্রভৃতির ভঙনা করা হয়, তাহাও পরমাত্মার কিংবা পরব্রদ্মের রূপ (মৈক্র্য. ৭, 
৭) রামপুং ১৬১ অমৃতবিন্দুং ২২. প্রহ্থতি দেখ )। সারকথা. বৈধিক ধর্খে 
সময়ে সময়ে আম্মন্ঞানী পুরুষেরা যে ধশ্মাঞ্গঘকল প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, 
তাহা প্রাচীন সনয়ে প্রচলিত ধরন্মীঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং প্রাচীন 
কালে প্রচলিত ধর্মাঙ্গের সহিত নব ধর্মাঙ্গের মিল করাই বৈদিক' ধর্দের 
অভিবৃদ্ধির আরম্ভ হইতে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল) এবং বিভিন্ন ধন্মাঙ্গের সমন্বয় 
করিবার এই উদ্দেশ্যকেই শ্বাকার করিস্পা পরে ন্ততিকারেরা আশ্রম- 
ব্যবস্থাধর্ম্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন, বিভিন্ন ধর্ম[ঙসমূহের সমন্বয় করিবার 
এই প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য কাঁরলে একমাত্র গীতাধশ্মই উক্ত পূর্বাপর 
পদ্ধতিকে ছাড়িবার কার্য প্রবুন্ত হইয়াছে এরূপ বল! সযুক্তিক নহে। 

ব্রাহ্মণগ্রন্থের যাগবজ্ঞাি কম্ম, উপনিষদ্দের ব্রহ্মজ্ঞান, কাপিল দাংখ্য, 
চিন্তনিরোধরূপ যোগ ও ভক্তি, ইহাই বৈদিকধর্ধের মুখ্য মুখ্য অঙ্গ এবং ইহাদের 
উতৎপত্তিক্রমের সাধারণ ইতিহাস উপরে বল কুইয়াছে। এক্ষণে, গীতা য় 
প্রতিপাদিত এই সমস্ত ধর্মাঙগের মূল কি-_অর্থাৎ গ্র প্রতিপাদন সাক্ষাৎ 
বিভিন্ন উপনিষৎ হইতে গীতায় গৃহীত হইয়াছে কিংবা মাঝে তাহার 
আরও ছুই এক সোপান আছে--তাহার বিচার করিব। শুধু ব্রহ্ধ- 
জ্ঞানের বিচারের সময় কঠাদি উপনিষদের কোন কোন শ্লোক গীতায় 
যেমনটি তেমনি গৃহীত হইয়াছে এবং জ্ঞানকম্মসমুচ্চয়পক্ষের প্রতিপাদন 
করিবার সময় জনকাদির ওপনিষদিক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়ঃছে। ইহ! 
হইতে প্রতীত হয্স" যে, গীতাগ্রন্থ সাক্ষাৎ উপনিষৎ অবলম্বনেই রচিত 
হইর। থাকিবে । কিন্তু গীতাতেই প্রদত্ত গীতাধন্বের পরম্পরাতে তো! 
কোথাও উপনিষদ্দের উল্লেখ নাই। যেরূপ গীতান় দ্রব্ময় য্ঞাপেক্ষ 
ঝআানময় ঘল্ঞ শ্রেষ্ঠ ধর! হইয়াছে (গী, ৪, ৩৩), সেইরূপ ছান্দোগ্যোপ- 
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নিষদেও একস্বানে ( ছাঁং. ৩. ১৬, ১৭) মন্থুষ্যের জীবন এক প্রকার ষজ্ঞই 
এইরূপ বলিয়া! এই প্রকার যজ্ঞের মাহাত্মা বর্ণনা করিবার সময় «এই 
বজ্ঞবিদা। ঘোর আঙ্গিরস নামক খধি, দেবকা-পুন্র কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন” ইহাও 
উক্ত হইর্বাছে। এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং গাতার গ্ররুষ্ণ একহ মনে 
করিবার কোন প্রমাণ নাই । কিন্তু ক্ষণকালের জ্ন্য উভয়কে একই ব্যক্তি 

মানিয়। লইলেও, যে গীতা জ্ঞানযজ্ঞকে প্রধান মনে করেন সেহ গীতায় ঘোর 
আঙ্গিরসের কোথাও উল্লেখ নাই একথা মনে রাখা উচিত । তাছাড়া, 

বৃহদারণযকোপনিষৎ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, ভনকের মার্গ জ্ঞানকর্ম্ম- 
সমুচ্চয়াম্মক হইলেও, সে সময়ে এই মার্গে ভন্তির সমাবেশ হয় নাই । তাই, 
ভাক্তযুক্ত জ্ঞানকর্মমসমুচ্চয় পন্থার সাম্প্রদায়িক পরম্পরায় জনকের গণনা কর! 
ষাইতে পারে ন!--এবং তাহা গীতাতেও করা হন নাই । গাঁতার চতুর্থ অধ্যায়ের 
আরস্তে উক্ত হুইগাছে (গী. ৪. ১-৩ )ষে, গীতাধশ্ম ষুগারস্তে ভগবান প্রথমে 

বিবস্বান্কে, বিবদ্বান মনকে, এবং মনু ইক্ষাকুকে উপদেশ করিপ্নাছিলেন; 
কিন্ত কালের হেরফেরে তাহ। নু হইয়! যাওয়ায়, তাহ জজ্ছুনকে পুনর্বার 
বলিতে হইয়াছিল । গীতাধর্মের পরম্পর। বুঝিধার পক্ষে এই শ্লোক অতাস্ত 
প্রয়োজনীয় ; কিন্ত টাকাকারের! উহাদের শব্দার্থ বলা ছাড়া বেশী কিছু 
খুলিয়া বলেন নাই; এবং সেদিকে তাহাদের ইচ্ছাও ছিলনা । কারণ, 
গীতাধন্ম মুলে কোন বিশিষ্ট পশ্থার ছিল এরূপ বলিলে, উহা হইতে অন্য 
ধশ্মপন্থার নুনাধিক লাঘব না হইয়া যায় না। কিন্তু আমি গীতারুহস্যেরু 
আরম্ভে এবং গীতার চতুর্থ অধায়ের প্রথম ছই শ্লোকের ট.কায় প্রমাণসহ 
স্পট করিয়। দেখাইয়াছি ষে, গীতার এই পরম্পরার মহাভারতের অন্তর্গত 
নারায়ণীয় উপাখ্যানে বর্ণিত ভাগবতধশ্মের পরম্পরায় অন্তিম ত্রেতাধুগের যে 
পরম্পর। দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত সম্পূর্রূপে মিল আছে। ভাগবত- 
ধর্মের ও গীতাধন্মের পরম্পরাত্র এই এ্রক্য দেখিলে গীতাগ্রস্থকে ভাগবতধক্ষের্ই 
গ্রন্থ বলিতে হয়; এবং সেই সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিলে, “গীতাক়্ 
ভাগবতধন্মই বিবৃত হইফ্াছে” ( মভা. শাং. ৩৪৭, ১০) মহাভারতে প্রদত্ত 
বৈশম্পান্ননের এই বাক্য হইতে ত।হ৷ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়। গীতা ওপ- 
নিষদিক জ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তের স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে-উহাতে ভাগবতধশ্ প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর, ভাগবতধর্দ্ম হইতে পৃথক করিয়া গীতার 
যে কোন আলোচনা হইবে তাহ। অপূর্ণ ও ভ্রান্তিমূলক হইবে তাহা আর বলিতে 
হইবে ন। অতএব ভাগবতধশ্ম কখন্ উৎপন্ন হইয়াছে একং তাহারু মূলম্বরূপ কি 
ছিল ইত্যাধি প্রপ্ন সম্বন্ধে যে সকল বিষ একালে উপঙ্গদ্ধ হয়, তাহদেরও বিচার 
সংক্ষেপে করিতে হইবে । এই ভাগবত ধর্থেরই অন্য নাম ছিল-_-নারায়ণীয়, 

সাত্বত, পাঞ্চযাত্রধর্ম ইত্যাদি, তাহা গীভারহস্যে আমি পূর্বর্বেই বলিক্াঙ্চি 



৫৫২ গীত রহপ্য অথব। কক্ধোগ-পরিশিষ্ট। 

উপনিষৎকালের পর ও বুদ্ধের পুর্বে রচিত বৈদিক ধর্্বগ্রস্থের মধ্যে অমেক 
গুলি লুপ্ত হওয়ার, ভাগবতধম্মসক্রাপ্ত গ্রন্থ যাহা এক্ষণে পাওর। ঘায়, তন্মধ্যে, 
গীত! ব্যতীত মুখ গ্রন্থ হইতেছে-__মহাভারতান্তর্গত শান্তিপর্কের শেষ অষ্টাদশ 
অধায়ে নিরূপিত নারার়ণীয়োপাখ্যান ( মভা. শী. ৩৩৪-৩৫১ ), শাগ্লাস্থত্র, 
ভাগবত-পুরাণ, নারদপাঞ্চরাত্র, নারদস্যত্র এবং রামাভুজাচাধ্যাদির গ্রন্থ । তন্মধ্যে 
বামানুজাচার্্যের গ্রন্থ তে। প্রতাক্ষ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতেই অর্থাৎ ভাগবতধন্মের 
বিশিইই্বৈত বেদান্তের সহিত মিল স্থাপনের জন্য ৯৩৩৫ বিক্রম সম্বতে শোলিবাহন 
শের প্রার দ্বাদশ শতান্দীতত) লিখিত হইয়াছে । তাই, ভাগবতধনম্মের মৃল- 
স্বরূপ স্থির করিবার জন্য এই গ্রন্থের উপর নির করা যায় 7) এবং মাধবাদি 
অন্য বৈুব গ্রন্থেরও এই কথাই। শ্রীনক্ভাগবত পুরাণ ইহার পূর্বন্তী; কিন্ত 
এই পুরাণের মারস্তেই এই কথ আছে যে. (ডাগ- স্কং, ১ অ. ৪ ও ৫ দেখ), 

মহাভারতে সুতরাং গীতাভে ও, নৈক্ষম্মামূলক ভাগবতধন্মের যে নিপ্ূপণ কর! 
হইপ্নাছে তাহাতে ভক্তির ষথোচি ত বর্ণনা নাই, এবং ভক্তি বাতীত গুধু নৈষ্ন্ম্য 
শোভ। পায় না” ইহ] দেখি] ব্যাসের মন কিছু উদাস ও অপ্রসন্ন হইয়া গেল; 

*এবং নিজের মনের এই বিক্ষোভ দূর করিবার জন্য নারদের কথা-মত তিনি 
তক্তির মাহাত্মা প্রতিপাদক ভাগবত পুরাণ রচনা করিলেন। এঁতিহাসিক 
দৃষ্টতে এই কখার িগার ক্লে দেখ! যাইবে বে, মূল অর্থাৎ মহাভারতের 
তাগবতধর্মে নৈষ্ষর্ম্ের বে প্রাধানা দেওয়া “হইয়াছিল তাহা কালাস্তরে হাস 
হইর| এবং তাহার স্থানে ভক্তির প্রাধান্য ধখন আসিল তখন ভাগবতধর্দের 
এই অন্য স্বপ্পপের (অর্থাৎ ভক্তিপ্রধান ভাগবতধন্মের ) প্রতিপাদন করিবার 
জন্য এই ভাগবত-পুরাণরূপ সুমধুর পুলীপিঠা পরে রচিত হইয়াছিল । নারদ- 
পঞ্চরাত্র গ্রন্থ ও এই প্রকারের অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিমূলক 7; এবং উহাতে দ্বাদশ- 
স্ন্বীপ্ন ভাগবতপুরাঁণের এবং ব্রক্ধবৈবর্ত পুরাণ, বিষ্ুপুরাণ, গীত। ও মহাভারতের 
নামতঃ স্পষ্ট নির্দেশ কর] হইফাছে (না, পং ২, ৭, ৮-৩২ $ ৩. ১৪, ৭৩. এবং 
৪. ৩. ১৫৪ দেখ)। কাজেই ইহা স্ুম্পই যে, ভাগবতধর্ম্ের মূলস্বরূপ স্থির 
করিবার পক্ষে এই গ্রন্থ ভাগবত-পুরাণ অপেক্ষা ও কম উপযোগী । নারদহুত্র ও 
শাগ্ডিল্যন্ত্র এই ছুই গ্রস্থ নারদ-পঞ্চপাত্র অপেক্ষাও সম্ভবতঃ কিছু প্রাচীনতর ; 
কিন্থ নারদস্থত্রে বাস ও শুকের (না. সু. ৮৩) উল্লেখ থাকায় উহ! ভারত ও 
ভাগবতের পরবর্তী; এবং শাগিলাস্থত্রে ভগবদ্গীতার শ্লোকই গৃহীত হওয়ার 
(শা. স্থ, ৯. ১৫ ও ৮০) এই সুত্র নারদহ্থব্রাপেক্ষা (না, হ্থ, ৮৩) প্রাচীন 
হইলেও গীভ ও মহাভারতের যৈ পরবর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, ভাগ- 
বতধর্ষের মূল ও প্রাচীন স্বরূপ কি তাহার নির্ণর শেষে মহাভারতের অন্তর্গত 
'নারায়ণীয় আধ্যানের ভিত্তিতেই কত্রিতে হয়। ভাগবতপুরাঁণ (১, ৩:২৪) 
এবং নার্দ-পঞ্চরাত্র (৪. ৩. ১৫৬-১৫৯) ৪, ৮১ ৮১) এই "ছুই গ্রন্থে খুদ্ধকে 



ভাগ ৪---ভাগবত ধর্মের উদয় ও গীতা । ৫৫৩ 

বিজুর অবতার বলা হইয়াছে । কিন্ত নারায়ণীয় আখ্যানে বর্ণিত দশীবতারেক 
মধ্যে বুদ্ধের গণনা নাই--প্রথম অবতার হংস এবং পরে কৃষ্েের পর একেবারেই 
কন্কি অবতারের উল্লেখ কর! হইয়াছে ( মভা, শাং ৩৩৯, ১০১)। ইহা হইতেও 
লিদ্ধ হয় যে, নান্লায়ণীয় আখ্যান তাগবতপুরাপ ও নারদ-পঞ্চরাত্র হইতে প্রাচীন । 
এই নারায়ণীয় আখ্যানে এইব্প বর্ণন আছে যে, পরব্র্গেরই অবতার যে নয় গু 
লারায়ণ নামক ছুই খধি, ভীহারাই নারারণীয় অর্থাৎ ভাগবতধর্ম সর্ধগ্রথম 
প্রবর্তিত করেন, এবং তাহাদের কথামত নারদ খধি শ্বেতদ্বীপে গমন করিলে 
পর সেখানে শ্বন্নং তগবান নারদকে এই ধর্মের উপদেশ করেন। বে শ্বেতদ্বীপে 
তগবান থাকেন সেই দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থিত, এবং সেই ক্ষীরসমুদ্র মেকু- 
পর্বতের উত্তরে অৰস্থিত, ইত্যাদি নারায়ণীয় আখ্যানের অস্ত বর্ণনা প্রাচীন 
পৌরাণিক ব্রহ্মাগুবর্ণনারই অনুযায়ী এবং সেই সম্বন্ধ আমাদের এখানে কাহারও 
কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু বেবর নামক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই 
ফথার বিপর্যয় করিয়া এই এক দীর্ঘ আশঙ্কা! করিয়াছিলেন যে, ভাগবতধর্খের 
তক্কিতস্ব শ্বেতন্বীপ হুইতে অর্থাৎ ভার্তবর্ষবহিভূতি কোন এক দেশ হইতে 
তারতবর্ষে আনীত হইক্লাছিল, এবং ভক্তির এই তত্ব তৎকালে খৃষ্টধশ্ম ব্যতীত 
অন্য কোন ধর্ে প্রচলিত ছিল না, অতএব খুষ্টানদেশ হইতেই ভক্তির কল্পনা 
ভাগবতধশ্ীদের মনে আসিয়াছিল! কিন্তু পাণিনি বাস্থদেবভক্তিততের কথা 
অধগত ছিলেন এবং বৌন্ধ ও*ক্ৈনধর্ম্মেও ভাগবতধর্দের ও ভক্তির উল্লেখ 
আছে; এবং পাণিনি ও বুন্ধ ইহার ছুইজনেই খৃষ্টের পূর্ববর্তী লোক ছিলেন 
ইহ! নির্ধিবাদ। এইজন্ত বেবরের উক্ত সংশয় পাশ্চাত্য পণ্ডতেরাই এখন 
ভিত্তিহীন বলিয়! স্থির করিয়াছেন। ভক্তিরূ্প ধর্মাঙ্গ আমাদের এখানে জ্ঞান: 
মূলক উপনিষদের পরে বাহির হুইক্জাছে ইহা উপরে বলিদ্বাছি। তাই ইহা 
নির্বিবাদরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে, জ্ঞানসুলক উপনিষদের পর এবং বুদ্ধের 
পূর্বে বাস্দেব-ভক্কিমূলক তাগবতধর্্ম বাহির হুইয়াছে। এখন কেবল ইহাই 
প্রশ্ন যে, উহা বুদ্ধের কত শতাবী * পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে? পরবর্তী 

* ভক্বিমান্ (পালী--তত্তিম1) শব থেরগাথায় ( ল্লো, ৩৭৯ ) প্রদত্ত হইয়াছে এবং একটি 
লাতক্ষেও ভক্তির উল্লেখ আছে। তাছাড়! প্রসিদ্ধ ফ্রেঞ্চ পালীপত্তিত সেন'ট (১৫1791%) 
“বোদ্ধধর্ের মূল" এই বিষয়ের উপর ১৯০৯ অব যে বস্তুত করেন তাহাতে বৌদ্ছধার্দে 
পৃবেরধ ভাগবৃতধ' বাতির হইয়াছে ইহাম্পষ্ট প্রতিপাদ্দন করিয়াছেন। “73০ ০79 11] 
01910 6০ 0911৮6 1700) 19000191517), ড19101)019হ2 917৭ 0)9 ০৫৪, 
4১3১5৫15 13810171909 66 00920%1০1০-১০৯০০10 ৪10 ০১1 
011919 1050 06079%1070519 9$15690 ৪16188191) 1805 (21) 06 09০011068 
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আলোচনা হইতে ইহা উপলব্ধি হইৰে যে, উক্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ নিশ্চয়াত্ময 
উত্তর দিকে না পারিলেও মোটামুটি ধরণে এই কালের 'অন্গমান করা অসম্ভবও 
নহে। 

গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকুষ্ণ অঞ্ঞুনকে যে ভাগবতধর্মের :উপদেশ 
করিয়াছেন তাহা প্রথমে লুপ্ত হইয়াছিল (গী, ৪. ২)। ভাগবতধর্দের 
তত্তজ্ঞানে পরমেশ্বর বাস্থদেব নামে, জীবাত্ম। সংকর্ষণ নামে, মন প্রছ্ায় নামে 
এবং অহঙ্কার অনিরুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছে । তন্মধ্যে বাসুদেব স্বয়ং 
শ্রীকষ্ণেরই নাম, সংকর্ষণ তাহার জোন ভ্রাতা ৰ»লরাষের, এবং প্রহায় ও 
অনিরুদ্ধ গ্রীকষ্ণজের পুত্র ও পৌত্রের নাম । ইহা ব্যতীত এই ধন্মের “সাত্বত, 
বলিয়া ষে আরও এক নাম আছে, তাহ! শ্রীকৃষ্ণ যে যাদবজাতিতে জন্মিয়া- 
ছিলেন সেই জাতির নাম । ই! হইতে প্রকাশ পায় যে, শ্রীকষ্জ যে কুলে ও 
আতিতে জন্মিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই এই ধর প্রচলিত হইয়া গিক়্াছিল 
এবং তখনই শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রিপমিত্র অজ্ঞুনকে উহার উপদেশ করিয়। 
থাকিবেন ; এবং ইহাই পৌরাণিক কথাতেও উক্ত হইয়াছে । এই কথাও 
প্রচলিত আছে ফে, শুক্র সঙ্গেই সাত্বত জাতির শেষ হইয়াছিল, এই কারণে 
শ্রীকষ্ণের পরে সাত্বত জাতির মধ্যে এই ধন্মের প্রসার হওয়াও সম্ভব ছিল না। 
ভাগবতধর্খের বিভিন্ন নামের সম্বন্ধে এই প্রকার এতিহাসিক উপপস্তি দেওয়া 
যাইতে পারে যে, শীকৃষ্ণ যে ধর্ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তৎপুর্ববে বোধ হয় 
তাহ নারাকণীয় কিংবা পাঞ্চরাত্র নামে ন্যুনাধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়া- 
ছিল, এবং পরে সাত্বতজাতির মধ্যে উহার প্রসার হইলে পর, উহার 
“সাত্ৃত” নাম হইস্কা থাকিবে, এবং তাহার পর, ভগবান্ শ্রকষ্ঃ এবং অজ্ঞুনকে 
নর-নারায়ণেরই অবতার মানিয়া লোকের এই ধশ্মকে 'ভাগবতধন্ম বলিতে 
আরম্ভ করিয়া থাকিবে । এই বিষয়ে ইহা মনে করিবার কোনই প্রয়োজন 
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এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে এই পরিশিষ্টেরই বঠ ভাগে করিয়াছি। 



ভাগ ৪--ভাগবত ধন্দমের উদয় ও গীতা । ৫৫৫ 

নাই যে, তিন ব! চারি ভিন্ন ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রতোকে এই 
ধশ্ম প্রচার করিবার সময় নিজের দিক হইতে কিছু-না-কিছু সংস্কার করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন__বস্তত এরূপ মনে করিবার কোন' প্রমাণও নাই। মৃলধর্দে 
ন্[নাধিক পরিবর্তন হইবার কারণেই এই কল্পনা উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্ধ, 
থৃষ্ট কিংবা! মহম্মদ তে! স্বয়ং একা-একই নিজ নিজ ধন্দের সংস্থাপব হইয়া- 
ছিলেন এবং পরে তাহাদের ধর্মে ভালমন্দ অনেক পন্রিবর্তনও ঘটিয়াছিল ? কিন্তু 
সেই কারণে কেহ স্বাকার করেন না যে, বুদ্ধ, খৃষ্ট বা মহম্মদ একাধিক ছিলেন। 
সেই প্রকার মূল ভাগবতধন্্ম পরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়! 
অথব! শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ততগুলি 
শরীরও হইয়াছিলেন, ইহা কিরূপে মানা যায়? আমার মতে ইহ! মনে 
করিবার কোনই কারণ নাই। ষে কোন ধর্মই হোক না কেন, কালের 
হেরফেরে তাহার রূপাস্তর হওয়। খুবই স্বাভাবিক; তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
কৃষ্ণ, বুদ্ধ বা খষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। * কোন কোন ব্যক্তি_- 
বিশেষত কোন কোন পাশ্চাত্য তার্কিক--এই তর্ক করেন :যে, শ্রীকুষ্, 
যাদব ও পাণগ্ডব, এবং ভারতী যুদ্ধ প্রভৃতি এতিহাসিক ঘটন! নহে, এ সমস্ত 
কলিত কথা ; এবং কাহারে! কাহারো! মতে, মহাভারত তে! অধ্যাত্মমূলক 
একটি বুহৎ ও মহৎ রূপক কিন্তু আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ দেখিলে, 
এই সংশয় যে ভিত্তিহান তাহ! নিরপেক্ষ বাক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। 
এই সকল কথার মূলে এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে, ইহা! নিব্বিবাদ। সারকথা; 
শাকৃঞ্ চার পাচ জন নহে, তিনি কেবল একই এঁতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন 
ইহাই আনার মত। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কালপন্বন্ধে বিচার করিবার সময় বা, 
ব. চিন্তামণি রাও ৈদ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে শ্রফ, বাদব, পাগ্ডব ও 

* হকের চরিত্রে পরাক্রন। ভর্তি ও বেদাস্তেপ অতিরিক্ত গোপা দিগের রাসত্রীড়ার সমাবেশ 
হইয়া খাকে এবং এই নকল কথ! প.ঃ্পরবিরোধী, তাই মহাভাগতের শক ভিন্ন, গীতার 

শ্কৃষ্ণ ভিন্ন, এবং গোকুলের ক।নাই গিন্, এইরূপ 'আজকাল কতকগুলি বিদ্বান বাক্তি 
প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এই মতই ড:ঃ ভাগারকর "ম্বকীয় “বৈষ্ব শৈব প্রত্ৃতি 
পন্থা” সম্বন্বশর ইংরাজী গ্রন্থে স্বাকার্গ করিয়াছেন। কিত্ত আমার মতে ইহা ঠিক নহে। 

গোপীদের কথার মধ্যে যে সকল শৃঙ্গারের বণনা আছে ভাহা৷ পরে আমে নাই, সে কথ! 
নহে; কিন্তু সেই জন্যই শ্রীকৃক নামের বিভিন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন এরূপ মনে করিবার 
আবশ।কতা নাই, এবং শুধু কল্পন। ছাড়া তাহার অন্য প্রমাণও নাই। তাছাড়া, 
গোপীদের থা ভাগবত কালেই প্রথমে প্রচারিত হইয়াহিল এরূ”ও নহে; কিন্ত শক-কালের 
আরস্তে, অর্থাৎ আনুমানিক বিক্রম ১৩৬ সম্ঘতে অশ্বঘোষ-লিখিত বুদ্ধরিতে (৪. ১৪) 
এবং ভাসের বালচরি ঠ নাটকেও (৩.২) গোশীর্দের উল্লেখ* আছহে। অতএব এই বিষয়ে 
ভাণগ্ডারকাবের কথ! অপেক্ষা, চিস্তামণি রাও খৈব্যের কথাই আমার নিকট অধিক সধুক্িকি 
বলয় মনে হয়। 
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চে 

ভারতীয় যুদ্ধ_ইহারদের কাল একই অর্থাৎ কলিষুগের আরম্ভ ) পুরাণগণ- 
নাম্ুসারে সেই সমম্ন হইতে এখন পর্যন্ত পাঁচ হাজার বৎসরেরও 
অধিক চলিয়া গিয়াছে; এবং ইহাই শ্রীকঞ্ের প্রকৃত কাল। * কিন্ত 
পাগুডবগণ হইতে শক-কাল পর্যান্ত আবি ত বাঙ্জাদিগের পুরাণে বর্ণিত 
বংশাবলী দেখিলে এই কালের মিল দেখা যায়না। তাই, ভাগবত 
ও বিষুণপুরাণে এই যে বচন আছে যে, “পরীক্ষিত বাজার জন্ম হইতে 
নন্দের অভিষেক পর্য্যস্ত ১১১৫ কিংবা ১০১৫ বৎসর হয়” ( ভাগ. ১২. ২. ২৬৪ 

ও বিঞ্লু, ৪. ২৪. ৩২), তাহারই প্রমাণমূলে বিদ্বানেরা এক্ষণে স্থির করিয়াছেন 
যে, খৃষ্টের প্রায় ১৪০* বৎসর পূর্বে পাণ্ডব ও ভারতীয় যুদ্ধ হইয়৷ থাকিবে। 
স্থৃতরাং গ্রুকষ্ণেরও ইহাই কাল; এবং এই কাল স্বীকার করিলে, খুষ্টপূর্বব 
প্রায় ১৪০* অব অথবা বুদ্ধের প্রান ৮** বৎসর পুর্বে শ্রীকষ্ণ ভাগবত ধর্ম 
প্রবর্তিত করিয়! থাকিবেন, এইরূপ পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ 
আপত্তি করেন যে, ভ্রুকৃষ্ণ ও,পাগুবদিগের এ্তিহাসিক ব্যক্তি হওয়া সম্বন্ধে 
আপত্তি না থাকিলেও খকৃষ্ের জীবনচরিতে তাহার অনেক রূপান্তর দেখা 
যায়-_শ্রীকৃষ্চ নামক এক ক্ষত্রিয় ষোদ্ধ। প্রথমে মহাপুরুষের পদ প্রাপ্ত হন, 
তাহার পর খিষুর পদ প্রাপ্ত হন,'এবং ক্রমে ক্রমে শেষে পরব্রক্মরূপে কল্পিত 
হয়েন--এই সকল অবস্থার আরম্ত হইতে শেষ পর্যযস্ত অনেকট। কাল অতি- 
বাহিত হইয়া! থাকিবে, এবং নেই জন্য তাগবতধন্মের আবির্ভাব-কাল এবং 
ভারতীয় যুদ্ধের কাল এক বলিয়৷ মানিতে পার! যায় না। কিন্তু এই 
আপত্তি নিরর্ধক। “কাহাকে দেবতা বলিন্া! মানিবে ও কাহাকে মানিবে না” 
এই সম্বন্ধে আধুনিক তার্কিকদিগের ধারণ! এবং ছুই চারি হাজার বৎসর পূর্বেে- 
কার লোকদিগের ধারণার (গী. ১*, ৪১) মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছে । 
শ্রীকষ্চের পুর্বেই রচিত উপনিষদসমূহে এই সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানী 
ব্যক্তি স্বয়ং ব্র্মমর হইয়া যান (বৃ. ৪. ৪. ৬) এবং মৈক্র্যপনিষদে স্পষ্ট উক্ত 
হইয়াছে যে, রুদ্র, বিষু্, অচ্যুত, নারায়ণ, ইহার ব্রহ্ষই (মৈক্রা, ৭, ৭)। 
তবে শ্রকুন্টের পরব্রন্ষত্ব লাভে বিলম্ব হইবার কারণই কি? ইতিহাসের দ্রিকে 
দেখিলে বিশ্বসনীয় বৌগ্গ্রন্থসমূহেও দেখ! যায় ষে, বুদ্ধ আপনাকে 'ব্রহ্মভূত, 
বলিতেন (সেলমুত্ত. ১৯৪) থেরগাথা ৮৩১) তাহার জীবদ্দশাতেই তিনি 
দেবতার মান পাইতে আরম্ভ করেন; এবং তাহার মৃত্যুর পর শীত্রই তিনি 
*দেবাধিদেবের' কিংব1 বৈদিক ধর্দের পরমাত্বার স্বরূপ প্রাপ্ত হন; এনং ভাহার 

ক নাওরাহাহর চিস্থামণি রাও নৈদোর এই মত তাহার মহাতারতদন্ববীর টীকায়ক ইংরেজী 
গ্রস্থে লিপিবদ্ধ হুইরাছে| তাছাড়া, এই বিষয়ের উপরেই এখানকার, ডেক্যান কলেছের 
আনিভর্দরি প্রসঙ্গে তিনি যেবন্ত ত। করিয়াছিলেন তাহাতেও ইহার বিচার কর] হইয়াছে 
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পাও হক হয়। খৃইধ্ন্মের কথাও এইরূপ। ইহা সত্য বে, বুদ্ধ 'ও খৃষ্টের 
ন্যার শ্রীরুষ্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন না! এবং ভাগবতধর্মও নিবৃত্তিমূলক নহে। কিন্ত 
কেবল তাহারই ভিত্তিতি বৌদ্ধ ও খুঈধর্মের মূল ব্ক্কিদিগের নায় তাগবতধর্দের 
প্রবর্তক শ্রীকুষ্ণেরও প্রথম হইতেই ব্রহ্গর কিংবা দেবতার স্বরূপ প্রান্ঠ 
হইবার পক্ষে কোনও বাধা উপস্থিত হইবার কোন কারণই দেখ! 
যায় না। পু 

শক্কষ্েের কাল এইরূপে স্থির করিলে পর উ্ভাকেই ভাগবতধর্্মেরও 
আবির্ভাবকাপ মনে করা প্রশস্ত ও সযুক্তিক 1 কিন্তু সাধারণতঃ পাশ্চাতট 
পণ্ডিতের এরূপ মনে করিতে বিমুখ হইবার আরও কিছু কারণ আছে। এই 
পণ্ডিতদিগের মধ্যে অধিকাংশের অদ্যাপি এই ধারণাই আছে ষে, স্বয়ং খগ্বেদের 
কাল খৃইপুর্ব আন্দাজ ১৫০* কিংব! বড় জোর ২০০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন 
নহে। তাই তাদের নিজেদের দৃষ্টিতে হহা বলা অসম্ভব মনে হয় যে, ভাগ- 
বতধর্ম খুষ্টপুর্ব প্রান ১৪০. বংসর পুর্ষে প্রচলিত হইয়া থাকিবে । কারণ, 
বৈদিকধন্ম-সাহিত্য হইতে এই ক্রম নিব্বিবাদে সিদ্ধ হর যে, খখেদের পর যাগ- 
যক্ঞাদ্দি কর্ম প্রতিপাদক বজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, তাহার পর জ্ঞান প্রধান উপনিষদ 
ও দাংখ্যশাস্্ব এবং শেষ ভক্তিমূলক গ্রন্থ রণ্চত হহরাছিল | এবং, শুধু ভাগবত- 
ধর্মের গ্রন্থনমূহ দেখিলেও স্পই দেখা যায় যে, গুপনিষদিক জ্ঞান, সাংখ্যশান্ত, 
চিন্তনিরোধরূপ যোগ প্রভৃতি ধশ্মা্গঈ, ভাগবতধর্খব বাহির হইবার পূর্বেই গচলিত 
হইয়াছিল। কালের ইচ্ছানত টানাটানি করিলেও স্বীকার করিতে হয় যে, 
খগ্বেদের পর এবং ভাগ!তধর্নু উদয় হইবার পুর্বে উক্ত বিভিন্ন ধর্মাঙগর 
আবিরাব ও বৃদ্ধির মধ্যে অনুমন দশবান্রো। শতাব্দী চলিয়া! গির! থাকিবে। কিন্তু 
ভাগবতধশ্্ম শ্রীকৃষ আপনারই কালে অর্থাৎ খুষ্টপূর্ব প্রায় ১৪০ অবে 
প্রবর্তিত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিলে, উক্ত বিভিন্ন ধন্মাঙ্গের অভি- 
বুদ্ধির পক্ষে ভক্ত পাশ্চাত্য পগ্ডিতার্দগের মতে উপধুক্ত কালাবকাশ থাকে না। 
কারণ, এই সকল পর্গিতখগ্বেদেব কালকেই থৃষ্টপৃন্ব ১৫** কিংবা ২০** 
বের অধিক প্রাচীন মনে করেন না; এই অবস্থায় তাহাদের ইহ! মানিতে 
হয় ষে, ভাগবতধ'যম এক শন কিংবা বড়জোর পাঁচ ছয় শত বৎসর পরেই 
আবির্ভূত হইয়াছিল! এইজন্য উপরিউক্ত উক্তি অনুসারে কোন-নাকোন 
গুফ হেতু দর্শাইয়৷ তাহার! শ্রীকৃঞ্জ ও ভাগবতধরন্মের সমকালীনতা৷ অস্বীকার 
করেন, এরং কোন কোন পাশ্চাতা পণ্ডিত ভাগবতধর্মের আবিভাব বুদ্ধের 
পরে হইয়া থাকিবে, এইরূপ কথ। বলিবার জন্যও "উদ্যত কিস্ত জৈন 
বোদ্ধ গ্রন্থসমূুহেই ভাগবতধন্মের ষে উল্লেখ আছে তাহা হইতে স্পইই দেখা 

যায় যে, ভাগবতধর্ম বুদ্ধ হইতে প্রাচীন। তাই ডাঃ বুহলর বলিক্সাছেন বে, 
ভাগবতধর্দের আবির্ডাবকাল বুদ্ধের পরে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার ব্দলে, 
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আমার “ওরায়ন' গ্রন্থের প্রতিপাদন * অনুসারে খখেনাদি গ্রন্থের কালই, 
পিহনে হঠাইয়। লইর। বাওর। আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিততরা ধা! করিয়া 
যাহা-তাহা একট। অনুমান করিয়া! লইয়। বৈদ্িকগ্রন্থের যে কাল নির্ণয় করি- 
রলাছেন, তাহা ভ্রমমূলক ; বৈদ্দিককালের পুর্ব সীনা খষ্টপুর্বব ৪৫০* বৎসরের 
কম ধরিতে পারা বায় না; বেদের উত্তরায়ণ-স্থিতিপ্রদর্শক বাক্যের গ্রমাণমূলে 
এই সকল বিষয় আমি আমার “ওরায়ণ” গ্রন্থে সিন্ধ করিয়া দেখাইয়াছি ; 
এবং এই সিদ্ধান্তই এক্ষণে অনেক পাশ্চাতা পণ্ডিতেরও গ্রাহ্য হইয়াছে। 
খাখেদকালকে এইরূপে পিছাইয়া লইয়া গেলে বৈদিক ধর্মের সমস্ত অঙ্গের 
অতিবুদ্ধির পক্ষে বথোচিত কালাবকাঁশ পাওয়া ষায় এবং ভাগবতধন্মের আবি- 
ভাবকালের সন্কোচ কঙ্িবার কোনই কারণ থাকে না। মরাীভাষায় ৬শঙ্কর 
বালরুঞ্ দীক্ষিত স্বকীয্ন ভারতীয় জ্যোতিঃশান্ত্রের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন যে, 
খগেদের পর ব্রাহ্গণাদি গ্রন্থে কৃত্তিকারদি নক্ষত্রের গণন। থাকায় উহাদের 
কাল খুষ্টপূর্বব প্রায় ২৫০* অন্দ ধরিতে হয়। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত দেখি নাই 
বে, উত্তরায়ণ-স্থিতি হইতে গ্রন্থের কালনির্ণয় করিবার এই পদ্ধতি উপনিষদের 
সম্বন্ধে প্রদুক্ত হইয়াছে । বামতাপনীর ন্যাম ভক্তিপ্রধান এবং যোগতন্বের 
ন্যায় যোগ-প্রধান উপনিবদের ভাষা ও রচনা প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না, 
কেবল এই ভিত্তির উপরেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, সমস্ত উপনিষদই 
বুদ্ধের অপেক্ষা চারিপাচ শত বত্সরের অধিক প্রাচীন হইবে না। কিন্ত 
কালনির্ণক্গের উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসারে দেখিলে এই ধারণ! ভ্রান্ত বলিয়া 
উপলব্ধি হইবে । জ্যোতিষের পদ্ধতিতে সমস্ত উপনিষদের কাল নিণস্ব করা৷ 
যাইতে পারে না সত্য, তথাপি মুখ্য মুখ্য উপনিষদের কাল স্থির করিবার পক্ষে 
.এই পদ্ধতিই সমধিক উপযোগী । ভাষার দৃষ্টিতে দেখিলে, মৈক্র্যপনিষৎ পাপিনি 
অপেক্ষা প্রাসীন, ইহ! প্রোঃ মোক্ষমূলর বপিয়াছেন; 1 কারণ এই উপনিষদে 
এরূপ কতকগুলি শব্দপন্ধির প্রয়োগ কর! হইয়াছে যাহা শুধু মৈত্রায়ণী 
সংহিতাতেই পাওয়। যার এবং যাহার প্রচলন পাণিনির সনয়ে রহিত হইয়া 
গিয়াছিল (অর্ণাৎ যাহাকে ছান্দন বল! যায়)। কিন্তু মৈক্র্যপনিষৎ কিছু 
সর্ধ্বপূর্ব অর্থাৎ -অতি প্রাচীন উপনিষৎ নহে। উহাতে কেবল ব্রঙ্গকজ্ঞান 
ও সাংখ্যের মিলন ঘটাইর। দেওয়। হয় নাই, কিন্ত কয়েক স্থানে ছান্দোগ্য, 
বুহদারণ্যক, তৈত্তিরীর, কঠ ও ঈশাবাপ্য উপনিবদসমূহের বাক্য এবং শ্লোকও 
উহাতে প্রমাণার্থ উন্দ ত হইয়াছে। হাঁ ইহা সত্য যে, এই সকল উপনিষদের শা ও পট পে পা শপে পাশে দাশ পপ সপে সা 

*. ডাঃ বুহলর 17227 44711 07/, ১৩10৮০20921 1804 ৬০1, সুতো, 
[১ 99-249 ইহাতে, “ওরস্ঠটন' গ্রন্থের যে সনালোচন! করিয়াছেন তাহা দেখ । 

1 3০৪ 32070 13295 ০01 0) 1256 591105১ ৬০1, ফ্রড, 20৮০ 



ভাগ ৪-_-ভাঁগবত ধর্মের উদয় ও গীত । ৫৫৯ 

নাম মৈক্র্যপনিষদে' স্পই্টরূপে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু এই সকল বাক্যের 
পূর্বে “এবং হ্যাহ” কিংধ। “উক্ত ৮ (-এইরূপ উপ্জ হইয়াছে), এইপ্রকার 
পর-বাক্যপ্রদর্শক পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কাজেই এ্রঁবাক্যসকল ষে অন্য 
গ্রন্থ হইতে গৃহীত, মৈক্র্যপনিষদকরের নিজের নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থকে নাঃ এবং এর পলকল বাক্য কোন্ গ্রন্থের তাহা অন্য উপনিষদ্ দেখিলে 

সহজেই টির করা যার । এক্ষণে এই মৈক্র্যপনিষদে কালরূপ কিংব। সন্বৎসর- 
রূপ ব্রহ্ষের বিচার করিবার সময় ( মৈক্রা, ৬, ১৪) এইবূপ বণনা পাওয়! 
যার ষে, মঘানক্ষত্রের আরম্ভ হইতে ক্রমশঃ শ্রবিষ্ঠা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের 
অন্ধাংশের উপর আস! পর্যান্ত ( মঘাদাং শ্রবিষ্টার্ঘং) দক্ষিণায়ন হয়; এবং সার্প 
অর্থাৎ অশ্রেবা নক্ষত্র হইতে বিপরীতক্রমে ( অর্থাৎ অশ্লেবা, পুষ্যা, ইত্যাদি ক্রমে) 
পিছনে গণিত হইলে ধনিস্। নক্ষত্রের অর্ধাংশ পর্যগ উত্তরায়ণ হয়। ইহ! নিঃসন্দেহ 
যে, উত্তরাকণ-স্থিতি প্রদর্শক 'এই বচন ততকালান উত্তরারণ স্থিতিকেই লক্ষ্য 
করিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং ফের উহা হইতে এই উপনিষদের কালনির্ণয় ও 
গণিতপন্ধতিতে সহজেই করা যাইতে পারে । কিন্ত এই দৃষ্টিতে কেহ তাহার বিচার 
করিয়াছেন বলির দেখ যায় না। মেক্র্যপনিবদে বর্ণিত এই উত্তরায়ণ-স্থিতি 
বেদাঙ্গজ্যোতিষে কথিত উন্তরাক্পণস্থিতির পূর্ববন্তী। কারণ, বেদাঙ্গজ্যোতিষে 
এইরূপ ম্পঈ উ কু হইয়াছে যে, উত্তরায়ণের আরম্ভ ধনিষ্টা নক্ষত্রের আরম্ভ হইতে 
হয়; এবং মৈক্র্যপনিষদ্দে উহার অররন্ত 'ধনিষাদ্ধ+ হইতে করা হইকাছে | এ বিষঙ্ষে 
মতভেদ আছে যে, মৈক্র্যপনিষদের শশ্রবিষ্ঠাধং₹ শব্ধ যে 'অর্ধং পদ আছে 
তাহার অর্থ “ঠিক অর্ধেক* করিতে হইবে, কিংবা “্ধনিষ্ঠ৷ ও শত-তারকার মধ্যে 
কোন স্থানে” এইরূপ করিতে হইবে। কিন্তু যাহাই বলনা! কেন, এ বিষয়ে 
তে৷। কোনও সন্দেহ নাই ষেবেদাঙ্গজ্যোতিষের পুর্বের উত্তরায়ণস্থিতি মৈক্র্য- 
পনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, এবং উহাই তৎকালীন স্থিতি হইবে । তাই বলিতে 
হয় যে, বেদাঙগজ্যোতিষকালের উন্তরারণ মৈক্র্যপনিষৎকালীন উত্ব্বায়ণ 
অপেক্ষা! প্রায় অর্ধ নক্ষএপ্ছনে হুটিয়া আসিয়াছিল। জ্যোতির্গণিত অনুসারে 
ইহা সিদ্ধ হয় যে, বেদাঙ্দজ্যোতিষে * কথিত ভত্তরারণস্থিতি খৃষ্টের প্রায় ১২০০ 
বা ১৪০* বদর পুব্ববর্তী; এবং উত্তরায়ণের অদ্ধ নক্ষত্র পিছাইয়। পড়িতে 
প্রায় ৪৮* বর লাগে; তাই মেক্রাপনিষৎ খুষ্টপৃর্বব ১৮৮০ হইতে ১৬৮০ 

বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে, এইব্প গণিতের দ্বারা 

নিষ্পন্ন হয়।_ নিদানপক্ষেঃ এই.উপনিষত বেদাঙ্গজ্যোতিষের যে পুব্ববর্তী, এই 
ক বেদাস্তজ্যোতিষের কালসন্বন্ধীয়্ বিচান আমার 0৮192." (ওরায়ণু ) নামক ইংরেজী 

গ্রন্থে এবং মারাঠীতে “শঙ্করবালরুঞ্চ দীক্ষিতের “ভারতীয় জেনাতিঃশীস্ত্রের ইতিহাসে” (পৃ. 
৮৭-৯৪ও ১২৭-১৩৯) কর! হইয়াছে তাহা দেখ। তাহাতেই উত্তরায়ণ অনুসারে বৈদিক 
গ্রন্থের কালসন্বদ্বেও বিচার করা হউয়াছ্ছে। 



৫৬০ গীতারহস্য অথব! কক্মযোগ-পরিশিষ্ট। 

বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন, ছান্দোগাদি ষে সকল উপনিবদের উক্কুস্ত* 
বাক্য মৈক্রাসণ্নব'দ গৃহীত হইরাছে সেগুলি উহা হইতেও প্রাচীন তাহা বলা 

বানুলা। সার কথা, এই সকল গ্রন্থের কাল নির্ণয় এই ভাবে হইয়া গিয়াছে 

যে, খথর খণষ্টর প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্ববর্তী; যজ্জবাগার্দিবিষয়ক ব্রাহ্মণ গ্রস্থ 

খষ্টের প্রায় ২৫০* এবং ছান্দোগাদি জ্ঞান প্রধান উপনিষৎ খুষ্টের প্রায় ১৬০ 
বংদব পৃর্ধবর্তী। এখন, ঘষে কারণে ভাগবতধন্মের আবির্ভাবকালকে পাশ্চাত্য 
পর্ড:তর। এই দিকে সরাঠয়া আনবার চেই্টা করেন, প্রকৃতপক্ষে সে কারণ 
আর থাকে না; এবং শ্রীরৃ্জ ও ভাগবতধর্্মকে গাভী ও বংসের নৈসগিক 
যুগলের নায় একই কালরজুতে বাধিতে কোন ভর়ই দেখ। যায় না; এবং 

বৌন্ধ গ্রস্থক্কারদিগের বর্ণিত এবং অনা উতিহাঁসিক অবস্থারও সহিত ঠিকৃ ঠিকৃ 
মিল হয়। এই সময্ষেই বোঁদক' কাল শেষ হইজ্ধ। স্তর ও স্থৃতির কাল আরম্ত 
হয়। 

উপরি-উক্ত কাল-গণনা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ভাগ্বতধন্ম্ের আবি 
ভাব খৃষ্টপূর্ন প্রান ১৪০০ অন্দে অর্থাৎ বুদ্ধের প্রায় সাত আঠশো বৎসর 
পুর্বে হহয়াছে। এই কাল অতি প্রাচ্নঃ তথাপ ইহ! উপরে বলিয়াছি যে, 
ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের কর্মমার্গ ইহা মপেক্ষাও প্রাচীন এবং উপনিষদের ও সাংখ্য 
শাশ্থের জ্ঞানও ভাগব হধন্মের মাবাবের পুর্ধযেই প্রচলিত হইয়া! সর্বখান্য 
হইয়াছিল । এই অধস্থায় এবপ কল্পনা করা আমার মতে সর্ববাথা অনুচিত 
যে, উক্ত জ্ঞান ও ধন্মাঙ্গের অপেক্ষা না রাখির। শ্রীকৃষ্ণের নায় চতুর ও জ্ঞানী 
বাক্তি নিজের ধন্ম প্রবার্তত করিবেন, কিংবা তাহা করিলেও এই ধন্ম তৎ- 
কালীন বা্ধি ও ব্রন্ষধিদদগের নিকট মান্য হইয়া লোকের মধ্যে উহ্বাব্র প্রসার 
হইয়। থাকিবে । খুই স্বকীঙ ভক্তিপ্রধান ধর্মের উপদেশ সর্বপ্রথম যে ইন্ছদি- 
লোকের মধ্যে করিন্নাছিলেন, তাহাদের মধ্যে তৎকালে ধন্দতত্বজ্ঞানের প্রসার 
না হওয়ার তত্বন্তানের সহিত তাহার নিজধর্ম্মের মিল করিবাবর কোন প্রয়োজন 
ছিল না। কেবল ইহা দেখাইলে খৃষ্টের ধন্ম্োপদেশসন্বন্বীয় কাজ সম্পূর্ণ হইতে 
পারিত যে, বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারে যে ক্রম ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে 
তাহাই জন্য তাহার ভক্তিমার্গও বাঁহর হইয়াছে ; এবং তিনি এইটুকু চেষ্টাও 
করিরাছেন। কিন্তু খৃষ্টধর্মের এই বৃত্তান্তের সহিত ভাগবতধশ্মের ইতিহাস 
তুলনা করিবার সনন্প একথা যেন আমরা বিস্বৃত না হই যে, ভাগবতধর্খ ষে 
পো?কব মধ্যে এবং বে কালে প্রবর্তিত *হগ্সাছিল, সেই লোকের'মধ্যে সেই 
কালে শুধু রুম্মনাণহছ নহে, কন্তু ব্রহ্গজ্ঞান ও কাপিল সাংখা শান্গেরও 
পুরাপুর পরিচর ছিল; এবং তিন ধণ্মাঙ্গের সমন্বয় করিতেও তাহার। শিথি- 
রাছিল। এরূপ লোকের নিকট ইহ বল। কোন প্রকারে বুক্তিসিপ্ধ হইত ন! 
যে, “তোমার কম্্কাও কিংব। উপনিষদ্দক ও পাংখ্য জ্ঞান ছাড়িয়া! দাও, আন 



ভাঁগ ৪--ভাগবত ধর্দ্ের উদয় ও গীত] । ৫৬১ 

কেবল ভাগবত ধর্মই শ্রস্জার সহিত স্বীকার কর”। ব্রাঙ্গণাি বৈদিক গ্রন্থে, 
বর্ণিত ও তৎকালে প্রচলিত যাগঘজ্ঞারদি কর্থ্বের ফল কি? উপনিধদের কিংবা 
সাংখ্যশান্ত্রের জ্ঞান কি নিরর্থক? ভক্তি ও চিত্বনমিরোধরূপ যোগের মিল 

কিরুপে হইতে পায়ে ?--ইত্যা্দি প্রশ্ন বাহ! সহজভাবে তথন উখিত হইয়াছিল 
তাহাদের ঠিক ঠিক উত্তর না পাওরা পর্যন্ত ভাগবতধর্দ্বের প্রসার হওরাও 
কখনই সম্ভব ছিল না। তাই ন্যার্ূতঃ ইহাই উপলব্ধি হয় যে, এই সমস্ত বিষ্রেরু 
'আলোচন। ভাগবভধন্মে প্রথম হইতেই করা আবশ্যক ছিল; এবং মহা- 
ভারতের অন্তর্গভ নারারণীক্ব-উপাখ্যান হইতেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। এই 
আধ্যানে ভাগবতধর্ম্দের সঙ্গে ওপনিষদিক ব্রঙ্গজ্ঞান এবং সাংখ্যপ্রতিপার্দিত 
ক্ষরাক্ষরবিচারের মিল স্থাপন করা হইয়াছে; এবং ইহাও উক্ত তইয়াছে বে, 
“চার বেদ এবং সাংখ্য বা ধোগ এই পাঁচেরই তাহার (ভাগবতধর্দদ) মধ্যে 
সমাবেশ হয় বণিয় তাহার নাম হইয়াছে পাঞ্চরাত্রধন্” (মতা, শাং, ৩৩৯. 

১০৭ )5 এবং «বেদারণ্যকসঙ্ষেত ( অর্থাৎ উপনিষৎসমূ্কেও লইরা) এই 
লমস্ত (শাস্ত্র) পরম্পরের অঙ্গ” ( শাং, ৩৪৮. ৮২ )। পাঞ্চরাত্র শবের এই 

নিরুক্তি ব্যাকরণদৃষ্টিতে শুদ্ধ না হইলেও উহা! হইতে ইহাম্প্ট প্রকাশ পা 
যে, সর্বপ্রকার জ্ঞানের সমন্বয় ভাগবতধর্মে আর্ত হইতেই করা হইয়ান্িল। 
কিন্ত ভক্তির সঙ্গে অন্য সমস্ত ধূন্মাঙ্গের সমন্বয় করাই কিছু ভাগবতধন্মের 
মুখ্য বিশেষত্ব নহে । ভক্তির ধর্মতত্ব ভাগবতধর্মই ষে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত 
করেন তাহা নহে। মক্র্যপনিষদের উপরি প্রদত্ত বাক্য হইতে (মৈক্রা, ৭, ৭) 
স্পষ্ট প্রকাশ পার যে, রুদ্রের কিংবা বিষ্ণুর কোন-না-কোন স্বব্ূপের উপাসনা 
ভাগবতধর্্শ বাহির হুইবার পূর্বেই সুরু হইয়াছিল; এৰং উপানদ্য ষাহাই 
হুউক না| কেন, উহা ব্রহ্গেরই প্রতীক কিংবা একপ্রকার রূপ, এই কল্পনাও 
পূর্বেই বাহির হইয়াছিল। ক্দ্রাদি উপাস্যের পরিবর্তে বাস্ছদেষ উপাস্য বলিয়। 
ভাগবতধন্মে গৃহীত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু ভক্তি যে ফোন দেবতাকে কবিলেও 
তাহা এক ভগবানকেই কর! হয়--রুদ্র ও তগবান বিতিন্ন নহেন, ইহ! গীতায় 
ও নারায়ণীর় উপাখ্যানেও বর্ণিত হইয়াছে (গী, ৯. ২৩) মতা, শাং, ৩৪১, 
২০-৩৬ দেখ )। তাই, শুধু বাস্দেবভক্তি ভাগবতধন্মের মুখ্য লক্ষণ বলিস 
মানা যার না। যে সাত্বতঙজাতির মধ্যে ভাগবতবন্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল, 
সেই জাতির সাত্যকি আদি ব্যক্তি, পর তগবন্তত্ত তীস্মার্জুন, এবং স্বরং শ্রীকৃষ্ণ ও 
খুব পর্রাক্রণী ছিলেন এবং অন্যের দ্বার! পদ্গাক্রমের কার্মা করাইবার লোক 
ছিলেন। এইজন্য অন্য ভগবস্তপ্ধেন্ব উচিত যে, তাহাত্বাও এই আনর্শকেই 
সগ্দুখে রাখিয়া তৎকালে প্রচলিত চাতুর্ব্্যাহ্ুসারে যুদ্ধাদি সমস্ত ব্যবহারিক 
কর্শ করিবে__-ইহাই খুল ভাগবতথর্ের মুখ্য বিষয় ছিল। তক্তি-তন্ব হ্বীকায 
করিয়। বৈরাগ্যযুক্ বুদ্ধিতে সংসারত্যাগী ৰ্দক্তি তখন একেঘাটেই' 'ছিল না, 



৫৬২ গাতারহস্য অথবা কর্্মযৌগ-পরিশিষ্ট। 

এল্লূপ নছে। কিস্ত ইহা কিছু সাত্বতদ্দিগের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতধর্মের 
মুখ্য তত্ব নছে। ভক্তি দ্বার! পরমেশ্বর-জ্ঞান হইলে পর তগবদ্ভক্তকে পরমেশ্বরের 
নার জগতের ধার্ণপোষণার্থ সর্ধদ]1 চেষ্টা করিতে হইযে, ইহাই শ্রীকৃষের 
উপদেশের সার। উপনিষতৎ্কালে জনক প্রতৃতিই ইহাই স্থির করিয়া দিয়া- 
ভিলেন যে, বরঙ্গজ্জানী পুরুষের ও নিষ্াম ধর্ম করা অনুচিত নহে। কিস্তুসে সমর 
তাহ'র মধ্যে ভক্তির সমাবেশ কর। হয় নাই 3 তাছাড়া জ্ঞানোদয়ের পর. কর্ম 
করা কিংবা না কর, প্রত্যেকের ইচ্ছার উপর অবলম্িত ছিল অর্থাৎ বৈকল্পিক 
বলিয়া ধরা হইত (বেস্থ, ৩, ৪,১৫)। বৈদিক ধন্মের ইতিহাসে ভাগবতধর্মম 
এহ একটা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ এবং শ্মার্তধন্্ন হইতে বিভিন্ন কাঁজ করিয়াছেন যে, 
উহা ( ভাগবতধণ্ম ) আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া শুদ্ধ নিবুত্তি অপেক্ষা 
নিফাম কম্পমূলক প্রবৃত্তিমার্গকে € নৈষন্ম্য ) অধিক শ্রেরস্কর বলিয়া! স্থির করিক়া- 
হেল, এবং জ্ঞানের সহিত শুধু নহে, তক্তিরও সহিত কন্ম্ের উচিত মিলন স্থাপন 
কষিঘাছেন। এই ধর্সের মূল প্রবর্তক নর ও নারায়ণ খধষিও এইরূপই সমস্ত 
কর্ম নি্ষাম বুদ্ধিতে করিতেন, এবং মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের 
নাক সকলেরই এইরূপ কন্ম করাই কর্তব্য (উদ্যো, ৪৮, ২১, ২২)। 
নারাঁয়ণীক়্ আখ্যানে তে। ভাগবতধর্ম্বের এই লক্ষণ স্পষ্ট বলা হইরাছে যে, 
*প্রবৃত্তিলক্ষগশ্চৈৰ ধন্মো নারায়ণাত্মক+৮ ( মভা., শাং. ৩৪৭. ৮১)-_ অর্থাৎ 
নারান্নণীয় কিংবা! ভাঁগবতধর্ম প্রবৃত্তিমূলক বা ক্্মূলক । নারায়ণীর কিংবা মূল 
ভাঁগবতধন্মের যে নিষ্ষাম প্রবৃত্তিতত্ব তাহারই নাম “নৈ্ন্ম্য”, এবং ইহাই মূল 
ভাগবতধর্খ্বের মুখ্য তব। কিন্ত ভাগবত পুরাণে দেখ বায় যে, পরে কালাস্তরে 
এই তন্ব মন্দীভূত হইত্তে লাগিলে এই ধর্মে বৈরাগামূপক বান্থদেবতক্তিকে 
শে মানা যাইতে লাগিল । নারদপঞ্চরাত্রে তো! ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভাগবতধর্ে 
মন্ত্রত্ত্রের ও সমাবেশ করা হইয়াছে । তথাপি এই সমস্ত এই ধর্মের মূল স্বরূপ 
নতে, উহা ভাগবত হইতেই স্প$ই প্রকাশ পায়। যেখানে নারায়ণীর় কিংবা 
সাত্ত ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানে সাত্বত ধর্ম 
কিংবা নারাক্মণ খষির ধন্ম ( অর্থাৎ ভাগবতধর্ধব ) “নৈক্কন্ম্যলক্ষণ” বলি! ভাগবতেই 
উক্ত হইয়াছে (ভাগ. ১ ৩,৮ ও ১১, ৪. ৬)। এবং পরে ইহাও উক্ত 
হইয়াছে যে, এই নৈক্ষম্ম্য-ধর্মে ভক্তির যথোচিত প্রাধান্য না দেওয়ায়, 
ভজিপ্রধান ভাগবত পুরাণ বিবৃত করা আবশ্যক হইল (ভাগ. ১. ৫. ১২)। 
ইহা হইতে নির্ব্িবাদদ সিদ্ধ হয় যে, মুল তাগবতধর্দ নৈর্দয প্রধান অর্থাৎ 
নিষ্কামকর্থ প্রধান ছিল, 'কিস্তু পরে' কালাস্তরে তাহার স্বরূপ পরিবর্তিত ভ্ইয়! 
তক্তিপ্রধান হইয়া! দাড়াক্স। গীআরহস্যে এইরূপ এঁতিহাসিক প্রশ্নসমূহের বিচার 
পূর্বেই কর! হইরাছে যে, জ্ঞান ও ভক্তির নিত্য মিল-রক্ষাকারী সূল 
ভাগবত ও আজনব্যবস্থারূপ স্মার্তমার্গের ভেদ কি) কেবল নঙ্গাসপ্রধান 



ভাগ ৪--ভাগবত ধর্দ্দের উদয় ও গীতা । ৫৬৪ 

দৈন 'ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে ভাগবতধর্ষ্ের কন্মযোগ পিছাইয়া পড়িয়া! উহা 
ভিন্ন স্বব্ধপ অর্থাৎ বেরাগ্যবুক্ত ভক্তির স্বরূপই কিরূপে প্রাপ্ত হইল) এবং 
বৌদ্ধধর্মের হাসের পর যে বৈদিক সম্প্রদার প্রবর্তিত হইয়াছিল তন্মহ্য 
কোন কোন সম্প্রদার তো শেষে ভগবদ্গীতাকেই সন্্যাসপ্রধান, আবার 
কোন সম্প্রদীয় কেবল ভক্তিপ্রধান এবং কতকগুলি বিশিষ্টান্বৈত-মূলক' স্বরূপ 
কিরূপে দিয়াছিল। 

উপরি-প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিচার হইতে জানা যাইবে যে, বৈদিক ধর্শের সনাতন 
প্রবাহে ভাগবতধর্মের কবে আবির্ভাব হইল, এবং প্রথমে উহ! প্রবৃত্তি প্রধান 
বা কর্মপ্রধান হইলেও পরে তাহাতে তক্প্রধান এবং শেষে রামানুজাচার্ষোর 
কালে বিশিষ্টাছৈত শ্বরূপ কিরূপে আসিল। ভাগবতপধন্ম্ের এই. বিতিক্ন 
স্বরূপে মধ্যে একেবারে গোড়ার অর্থাৎ নিক্কামকম্ম প্রধান যে স্বরূপ তাহাই 
গীতাধর্ম্ের স্বরূপ । এক্ষণে এই প্রকার মুল-গীতার কালসগ্বন্ধে কফি অনুমান 
করা যাইতে পারে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি । গুকুষ্ত ও তারতীর যুদ্ধের 
কাল একই অর্থাৎ খুষপুর্ব প্রায় ১৪০ অন্দ হইলেও মুলগীত। ও মুলভারত -- 
ভাগবতধর্্ের এই হই প্রধান গ্রঃও ষে সেই সময়েই রচিত হইয়াছিল এন্প 
ধলিতে পারা যায় না । কোন ধন্মপঞ্থা বাহির হইলে তখনই তৎসন্বন্ধীক় গ্রস্থ 
প্রস্তত হয় না। ভারত ও গীতা সম্বন্ধেও এই নায়ই প্রধূক্ত হইতে পারে। 
বর্তমান মহাভারতের আরস্তে আছে বেঃ ভারতীয় যুদ্ধ হুইন| গেলে যখন 
পাগুবদিগের পৌত্র জনমেজয় সর্পত্র করিতেছিলেন, তখন সেখানে বৈশম্পাযর়ন 
তাহার নিকট গীতা-সহিত ভারত সর্বপ্রথম বিবৃত করেন; এবং পরে বখন 
তাহাই সৌতি শৌনককে শোনান, তখন হইতেই ভারত .%5লিত হম? 
সৌতি প্রভৃতি পৌরাণিকদ্দিগের মুখ হইতে বাহির হুইন্লা পরে ভারতের কাধ্য- 
গ্রন্থের স্থায়ী স্বরূপ লাভ করিতে মধ্যে কতকট1 সনয় যে অতিবার্হত 'হইয়। 
থাকিবে, শাহ! স্পইই দেশ! বায়। কিন্ত সে কতটা সমর ভাহা নিশ্চিতরূপে 
স্থির করিবার এখন কোন উপায় নাই । এই অবস্থার যদি স্বীকার করা 
যার যে, ভারতীয় যুদ্ধের পর প্রায় পাচশো বৎসরের ভিতরেই আর্য মহা: 
কাব্যান্মক মুল ভারত রচিত হইয়া থাকবে, এরূপ মনে করিতে বিশেষ 
সাহসের দরকার হইবে না। কারণ, বৌদ্ধধর্থ্ের গ্রন্থ, বুদ্ধের মৃত্যুর পর হা 
অপেক্ষাও শীঘ্র প্রস্তত হইয়াছে । এখন আধ মহাকাব্যে নায়কের শু3 পরা 
ক্রমেরই বর্ণনা করিলে চলে না; কিন্তু তাহাতে ইহাও দেখাইতে হয় যে, 
নায়ক যাহা কিছু করেন তাহা! উচিত বাঁ অনুচিত) আঁধক রি, নারধের 
কার্ষের দোষগুণ বিঢার কষা যে আর্ষ মহাকাব্যের এক সুখ্া অংশ--তাহ' 

সংস্কত- ব্যতীত অন্য সাহিত্যের এইপ্রকার মহাকাব্য হইতেও জানা খ)॥ 
অর্কজচীন দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হুয় যে, নায়কের কাধ্যের সমর্থন শু 
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নীতিশাঙ্ধের ভিত্তিতেই করিতে হইৰে। কিন্তু প্রাচীনকালে, ধর্ম ও নীতির 
মধ্যে পৃথক্ ভেদ মানা বাইত না, অতএব ধর্মদৃষ্টি ব্যতীত উক্ত সমর্থনের অনা 
মার্শ ছিলনা । আবার, ভারতের নানকদিগেন্ন গ্রাহ্য কিংবা তাহাদের 
গ্রাবর্তিত যে ভাগব ধর্শ, তাহারই প্রমাপসূলে তাহাদের কারের সমর্থন 
করাও আবশ্যক ছিল। তাহা ছাড়া, আক্সও এক কারণ এই বে, ভাগবতধর্ব 
ব্যতীত তৎকালে প্রচলিত অন্য বৈদিক ধর্খপদ্থা ন্যুনাধিক পরিমাণে কিংবা 
সর্ধাংশে নিবুত্তিমূলক ছিল, তাই তঘস্তর্গভ ধরন্মতন্বের প্রমাণে ভারতের 
নারকদিগের পরাঞ্রমের পুর্ণক্পে সমর্থন করা সম্ভব ছিলনা । অতএব 
নহাকাব্যাত্বক মূল ভারতেই কম্মযোগমুলক ভাগবতধন্মের নিরূপণ কর! আবশ্যক 
ছিল । ইহাই মূলগীত। ; এবং ভাগবতধন্মের মূল স্বরূপের সোপপত্তিক প্রতিপাদন 
করিবার সর্বপ্রথম গ্রন্থ ন! হইলেও ইহা আদিগ্রন্থদিগের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্যতর 
এব* ইহার কাল খুপুর্্বণ প্রায় ৯০০ বৎসর হইবে, এই একট! স্কুল অঙ্মান 
কারতে কোন বাধা নাই। গীতা এইরূপে ভাগবতধন্মূলক প্রথম গ্রন্থ না 
হইলেও উহ! মুখা গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিশ্চরই একটী; তাই উহাতে প্রুতিপাদিত 
নিক্ষাম কম্মষোগ ততকালে প্রচলিত অন্য ধর্মপন্থার সহিত--অর্থাৎ কম্মকাণ্ডের 

সহিত, গুপনিবন্নক জ্ঞানের সহিত, সাংখোর সহিত, চিত্তনিরোধরূপ যোগের 
সহিত এবং ভক্তির সহিত-_অবিরুন্ধ, ইহ! দেখান আবশ্যক হইয়াছিল। 
অধিক কি, ইহাই এই গ্রস্থের মুখ্য প্রল্লোজন বলিলেও চলে। বেদাস্ত ও 
মীমাংসাশাস্ত্র পরে রচিত হওয়াম্ম মূল গীভার উহাদের প্রতিপাদন আসিতে 
পারে না) এবং এই কারপেই গীতান্ত বেদান্ত পরে চুকাইয়া৷ দেওয়। হইয়াছে, 
কেহ কেহ এইরূপ সংশদ্র করিম! থাকেন। কিন্তু পক্ধতিবন্ধ বেদাস্ত ও মীমাংসা 
শান পরে রচিত হইলে৪ উহাদের প্রতিপাদ্য বিষন্ন ষে খুবই প্রাচীন তাহ! 
নিঃসন্দেহ__-এবং এই বিবয়ে আমি উপরে বলিয়াছি। তাই এই বিষ মূল 
গীতার আসিলে কালৃষ্টিতে কোন প্রত্যবায় হয় না। তথাপি মৃূল-তারত 
যখন মহাভারতে পরিণত হইল তখন মৃলগীতায় একেবারেই কোন বদল হর 
নাই এ কথাও আমি বলিনা। যে কোন ধশ্মপন্থা ধর না কেন, তাহার ইতি- 
স্বাসে ভে। ইহাই দেখা! যায় যে, তাহার মধ্যে মময়ে সময়ে মততেদ হ্ইয়া অনেক 
উপপন্থা বাহির হয়। ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। নারায়ণীয় 
উপাখ্যানে এইকপ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (মতা, শীং, ৩৪৮, €৭) যে, কোন 
কোন লোক তাগবতধর্্কে চতুব্্যহ অর্থাৎ বান্ুদেব, সংকর্ষণ, প্রন্থা্স ও অনি- 
রুদ্ধ এই প্রকীর চারি বাহের ১. আবার কেহ কেহু ত্রিব্যহ, দিব্যহ বা! একব্যহই 
মনে করিয়া থাকেন।, পরে এই প্রকার আরও অনেক মততেদ উপস্থিভ 
হইব( থাকিবে । সেইরূপ, ওুপনিষদ্দিক সাংখ্যজ্ঞানেরও বৃদ্ধি হইতেই 
চগিয়াছিল | তাই মূলগীতাত্ম যাহা কিন্তু বিভা আছে, তাহা গুর হইয়! 
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বৃদ্ধিশীল জড়তরন্ধাগু-জ্ঞানের সহিত ভাগবতধর্ম্ের সম্পূর্ণ মিল হইয়া! যায়, এই” 
বিষন্নে সতর্কতা অবলর্থন কর! অন্বাভাবিক কিংবা মূল গীতার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধও 
ছিল না। সেইজন্যই বর্তমান গীতায় ব্রন্দন্থত্রের উল্লেখ আপিয়াছে ইহা! পূর্ব্বে 
"গীতা ও ব্রহ্গস্থত্র” শীর্ষক আলোচনায় প্রদর্শিত হহয়াছে। ইসা ব্যতীত এই 
প্রকার অন্য পরিবর্তনও মূল গীতা হহয়৷ থাকিবে । কিন্তু মূল গীতাগ্রন্থে এই 
প্রকার পরিবর্তন হওয়াও সম্ভব ছিল না। বর্তমানে গীতার ষে প্রামাণিকত1 আছে 
তাহা হইতে মনে হয় না যে, উহ এ বর্তমান মহাভারতের পরে প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ব্রহ্গস্থন্রে স্থৃতি” শষ -গীতাকে প্রমাণ ধর! হইয়াছে ইহা উপরে উক্ত হইয়াছে । 
মূল-তারত মহ্াতারত হইবার সমক্ব যদি মূল-পীতাতে ও অনেক পরিবর্তন হইয়া 
থাকিত, তাহা হইলে এই প্রামাণ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ কোন বাধ! আসিতই। কিন্তু 
তাহ। ন! হহয়৷ গীতাগ্রন্থের গ্রামাণা আরও৪ ব্ধিচ হউরাছে । তাই এই অন্তুনানই 
করিতে হয় যে, মূল-গীতায় যে কিছু পর্িবন্তুন ঘটিয়াছ্ছল তাহা ৰড় রকমের 
নহে, কিন্তু মূল গ্রন্থের অর্থ যাহাতে পরিিস্ফুট তম এহ প্রকারের ₹ইয়। থাকিবে। 
বিভিন্ন পুরাণে বণ্তমান ভগবদ্গীন্ভার ধরসে যে অনেক গীতা বিবৃত হইম্বাছে 
তাহ! হইতে ইহা স্প্ প্রকাশ পাম্ন বে, উক্ত প্রকারে মূল গীতা ষে স্বরূপ 
একবার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাই আজ পর্যন্ত বজান্ন আছে-_উহার পরে উহ্বাভে 
কোনই পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। কারণ, এই সমন্ত পুরাণের মধ্যে অতি 
প্রাচীন পুক্সণের কত্মেক শতাব্দীৎপুর্সেই বর্তমান গীতা যদি সম্পূর্ণ প্রমাপভূত 
(সুতরাং অপরিবর্তিনীব্ ) না হইরা থাকিত তবে সেই নসুনাদৃষ্টে অন্য গীতা 
বিবৃত করিবার কল্পনাও মনে আসা সম্ভব ছিল না। সেইনূপ আবার, পীতাব্র 
বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকাকারের! একই গীতার শব্দসমূহকে টানাবোনা করিস্বা, 
গীতার্থ নিজ নিজ সন্্রদায়েরই অনুকূল দেখাইবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারও 
কোন কারণ থাকিত নাঁ। বর্তমান গীতার কোন কোন সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী 
দেখিয়। কেহ কেহ এই আশঙ্কা করেন বে, বর্তনান মহাভাব্রতের অন্তর্গত গীতা- 
তেও পরে সময়ে সময়ে কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকিবে । কিন্তু এই বিরোধ 
বাস্তবিক নছে; ধর্শপ্রতিপাদক পূর্বাপর বৈদিক পদ্ধতির স্বরূপটি ঠিক লক্ষ্য ন1 
করায় এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা! আমি প্রথমেই বলিয়। দিয়াছি। সারকথা, 
উপধুর্ক্ত বিচার আলোচন! হইতে উপলব্ধি হইবে যে, বিভিন্ন প্রাচীন বৈদিক 
ধ্মাঙ্গের সমহ্বয় করিয়। প্রবৃত্তিমার্গের বিশেষ সমর্থক ভাগবতধন্মের আবিভাবের 
প্রান পাচশে! বৎসর পরে, ( অর্থাৎ থুষ্টপূর্ব প্রার ৯০০ বৎসর ) এ মৃন্ধ ভাগবত- 
ধ্মেরই ' গ্রতিপার্দক সুলভারত ও মৃলগীতা রচিত “হয়; এবং ভারতের 
মহাভারত হইবার পময় এই মূল গীতায় তদর্থপোষক টিকছু সংস্কার সাধিত হইলেও 
উহ্থার প্রক্কৃতশ্ববূপ তখনও কিছুমাত্র পরিবন্তিত হয় নাই; এবং বর্তমান মহা- 
ভারতে গীতা সংযোজিত হইবার সময়, এবং তাহার পরেও উহাতে কোন নূতন 
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পরিবর্তন হয় নাই-_এবং হওয়া সম্ভবও ছিল না । মুল পুত এবং মূল ভারতের 
স্বরূপ ও কালনসন্বন্ধীয় এই নির্ণ স্বভাবত মোটামুটিভাবে ও আন্দাজে কর! 
হুইরাছে। কারণ এ সময় উহার জনা কোন বিশ্বে উপার আমাদের উপলক্ক 
হয় নাই। কিন্তু বর্তমান মভাতারত এবং বর্তমান গীতার কথ! সেরূপ নহেঃ 
কারণ ইহাদের কাল্নির্র করিব'র অনেক উপায় আছে। তাই এই বিবয়ের 
আলোচন! পরবস্ভী ভাগে স্বতন্ত্ররপে করিয়াছি । এখানে পাঠকগণের মনে 
রাখিতে হইবে ষে, বর্তমান গীতা ও বর্তমান মহাভারত এই ঢহটা সেই গ্রন্থই, 
যাহার মুলম্বপ্ূপে কালাস্তরে পরিবর্তন হইপ্লাছে, এবং এক্ষণে গীতা ও মহা- 
তারতের আকারে আমরা যাহ! পাইয়াছি; এগুলি তৎপুর্বের মূল গ্রন্থ নহে। 

ভাগ «-_বর্তঘান গীতার কাল । 

ইহ! আলোচিত হইয়াছে যে, ভগবদ্গীনা ভাগবতধন্ম্ের প্রধান গ্রশ্থ, এবং 
এই ভাগকতধর্ত্ব খুইের প্রার ১৪০০ বতসর পুন্ধে প্রা্তভূতি হয়) এবং ইহাও 

মোটা মুন্টভাবে নিষ্ংবি5 হইয়াছে যে, করেক শতান্দী পরে মূল গীত। বাহির 
হইয়া থাকিবে । উহার এবং হহীও বলিরাছি বে, মুল ভাগবতধম্ম নিফামপ্রধান 
হইলেও পরে ভক্কিপ্রধান-ন্বক্ূপ হইয়া) শেষে উহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতির ও সমাবেশ 
হইবাছে। মূল গাও এবং মূল ভাগবণধণ্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বেশী জ্ঞাতব্য 
বিবরণ অস্কতঃ বর্তমান কালে তো! পাওয়া ষাঁর না) এবং এই দগ্ঈাই পঞ্চাশ 
ৰংসর পুর্বে বর্তণান মহাভারত ৪ বন্তনান গীতার ছিল। কিন্তু ভাঃ 
ভাগুারকর, ৮ কাশীনাগপন্ড তৈল”, ৬ শঙ্কর বালক দীক্ষিত এবং বাওবাহাছুর 
চিন্তামণি ব্রাও বৈদা প্রভৃতি বিদ্বান বাক্কিগণের উদ্যোগে বর্তমান মহাভারতের 
এবং বর্তমান গীতার কালনিণয় সন্ছন্দে অনেক উপকরণ পাওয়া গিকাছে ; এবং 
সম্প্রতি, 'আর৪ ছুই একট। প্রনাপ ভত্রান্থক গুরুনাথ কালে প্রদর্শন করিস্সাছেন। 
এই সমস্ত একত্র করিয়া, এলং আদার ধারণা অন্সারে তাহার মন্ধ্য আরও 

যাহা কিছু দিবার আছে ভাহা ও জন্িবিষ্ট করিয়া প্িশিষ্টের এই ভাগ সংক্ষেপে 
লিখিয়াছি। এই পরিশিই প্রকরণের আরভ্তেই ইহা ভানি গ্রমাণসহ দেখাইয়াছি 
যে, বর্তমান মহাভারত ও বর্তগান গীত।, এই ঢই গ্রন্থ এক ভাতেরই রচন!। 
এই ছুই গ্রন্থ একই ভাতের সুত্তরাং একই কারের বলিয়। স্বীক্যর করিলে, 
মহাভারতের কাল হইতে গীতার কালও সহজেই নির্ণর হয়। তাই, এই 
ভাগে প্রথমে বর্তমান. মহাভারতের কাল-স্থির করিবার জন্য “যে প্রমাণ 

অত্যন্ত প্রধান ঘপিবা স্বীকৃত হয়,, তাহাই দেওরা হইন্নাছে, এবং তাহার পর 
ত্বতন্বরূপে বর্তমান গীতার“কাল স্থির করিবার উপযোগী প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে । 
উদ্দেশ্য এই বে, নহাভারতেরর কা'লনির্ণর করিবার প্রমাণগুলি কেহ সন্দেহমূলক 
মনে কব্রিলেও তজ্জন্য গীতার কাঁলনির্ণরে বাঁধা কোন হইবে ন। 



ভাগ ৫-+বর্তমান গীতার কাল । ৫৬৭ 

মহাঁভারত-কাত্পনির্ণর--মহাভারত-গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ এবং মহা" 

শাঁরতেই লিখিত হইয়াছে বেঃ উহ্থা লক্ষ প্লোকাম্মক । কিন্তু বাওবাহাতুর বৈশ্য 

মহাভারতের স্বকীণ টীকাম্মক ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম পরিশিহে দেখাইস্বাছেন যে, 
এক্ষণে মহাভারতের বে গ্রন্থ পাওনা যাস তাভাতে এঠ লক্ষ শ্লোক'অপেক্ষা কিছু 

কমিবেশী হইয়া পড়িমাহে, এবং টা মধ্যে হরিবংশের খোক সশাবেশ করিলে ও 
লক্ষ অঙ্ক সম্পূর্ন হর ন।। * ভখাপি ভারত মভাভারঠে পরিণত হঠবার পর ষে 
বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়, তাঁহ। জিপ বর্ধমান চাভারতেরই সদৃশ হইবে 
এন্দপ মনে করিতে কোন বাধা নাই । এই মহাভানুতে হাক্কর নিরুক্ত ও 

মন্তসংহিতার উল্লেখ এবং ভগবদ্গীতাতে আবার ক্গস্থতের ও উল্লেখ আছে, 
ইহা উপরে বপিয়াছি। এক্ষণে ইহা ব্যতীত মহভোরতের কালনিণক়্ার্থ বে 
প্রমাণ পাওর! যার তাহ! এই বপ-- 

(১) আঠারে। পর্বের এই গ্রন্থ এবং ভরিবংশ, এই ঢই সম্ব২ৎ ৫৩৫ ও 
৬৩৫ অন্দের ভিতর জাবা ও বালীদ্ীপে ছিল, এবং ভত্রত্য প্রাটান “কবি” 
নামক ভাষার তাহার ভাৰান্তর হইগাহেল ; এই ভাষান্তরের আনি, বিরাট, 
উদ্রোগ, ভীম্ম, আশ্রমবাসী, মুষল, প্রস্থানিক ও স্বর্থারোহণ এই আট পর্ব 
বালীঘীপে এক্ষণে পাওয়া গিরাছে এবং তন্মধ্যে কোন কোনটা ছাপাও 
হইরাছে। কিন্তু ভাষাশ্থব “কবিশভাবাতে হইলেও উহাতে স্থানে স্থানে 
মহাভারতের মূল সংস্কৃত শ্লোকই রক্ষিত হইয়াছে । তন্মধ্যে উদ্যোগপর্ষের 
শ্লোক আমি মিলাইয়া দেখিয়াছি। এ সমস্ত শ্লোক বর্তমান মহাভারতের, 

কলিকাতা-সংঙ্করণের উদ্দোগ পর্বের অধ্যায়ে-যধ্যে মধ্যে ক্রমশঃ পাওয়া 
বার । ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, লক্ষ শ্নোকা দক মহাভারত ৪৩৫ সম্বতের পুর্বে 

প্রান ছুই শত বত্সর পধ্যন্ত ভারতবর্ষে প্রমাণভূত মানা যাহত। কারণ তাহ! 
না হইলে উহা! জাবা ও বালীদ্বীপে লইয়া! যাইবার কোন কারণ ছিল না। 
তিব্বতীয় ভাষাতেও মহাভারতের এক ভাষান্তর হইয়াছে, কিন্তু ইহা উহার 
পরবর্তী | 1 

” (২) চেদি-সম্বৎ ১৯৭ অর্থীৎ বিক্রপী ৫০২ সম্বতে লিখিত গুপ্ত-রাজাদিগের 
সময়ের এক শিলালিপি সম্প্রতি পাওন) গিয়াছে । তাহাতে স্পষ্ট নির্দেশ 

1 ৩ 
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তাল্গতসন্বন্ধীয় থে টীকাত্মক পুস্তকের আমি কোন কোন স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, তাহ! 
এই পুস্তক । 

+ জাবাদীপের মহাভাবতসন্বন্ধীয় বৃত্তাস্ত 7716 77109227% নিহিননা 17 1014 

700. 8. 38-র মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে তাহ! দেখ ; এবং তিব্বতী ভাষায় মহাভারত সম্বন্ধীয় 
$লেখ 7১001131115 77776 0/ 4) 842/0) 0, 22১ ০৮০ আছে। 



৫৬৮ গীতারহদ্য অথব কন্মবেগ-পরিশিষ্ট। 

আছে যে, মহাভারত গ্রন্থে ততকালে এক লক্ষ শ্লোক ছিল; এবং ইহা হইতে 
দেখ! বার ষে, বিক্রমী ৫*২ সম্বতের প্রীর় ছুই শত বৎসর পুব্বে উহার অস্তিত্ব: 
নিশ্চয়ই ছিল । *. 

(৩) বর্তমানে ভাস কবির ঘে নাটক প্রকাশিত ভইরাছে তন্মধ্যে 
অধিকাংশ মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে রচিত। সুতরাং সেই সময়ে 
ম্হাতারত পাওয়া বাইত এবং লোকেরাও উহাকে প্রমাণ বলিয়৷ মনে করিত, 
ইহা স্থম্পষ্ট। ভাস কৰ্ির বাল5রিত নাটকে শ্রীকষ্ণের বাল্যকণা ও গোপী- 
দিগের উল্লেখ আছে । তাই, বলিতে হয় যে, হরিবংশও তখন পাওয়া যাইত । 
ভান কবি বে কালিদাসের পুর্ববন্তী তাহ! নিব্বিবাদ। ভাস কবির নাটক- 
সমূহের সম্পাদক পণ্ডিত গণপতিাস্থী স্বপ্নবাসবদন্ত। নামক নাটকের প্রস্তাবনাস়্ 
লিবিয়াছেন যে, ভান চাণক্যেরও পুর্বে আবিভূতি হইয়াছিলেন; কারণ, 

ভাদ কবির নাটকের এক শ্লোক চাণকোর অর্থশান্ত্রে পাওয়া যাকস, এবং 
উহাতে বলা হইয়াছে যে, তাহা অন্য কাহার 9। কিন্তু এই কাল সন্দিগ্গ 
মনে করিলেও ভান কবিকে বেখু্টান্দের দ্বিতীক্ষ কিংবা তৃতীয় শতাব্দীর অধিক 
আধুনিক বলির! মানা যাইতে পারে না, তাহা আমার মতে নির্ব্বিবাদ। 

(৪) অশ্বঘোষ নামে এক বৌদ্ধ কবি শালিবাহন শকের আর্ত 
আবিভ্তি হইয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধ গ্রন্থের সানায্যে স্থির হইয়াছে। এই 
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ নানক ছুই বৌদ্ধধর্্ীর সংস্কৃত মহাকাব্য 
ছিল। এহ গ্রন্থ এক্ষণে মুদ্রিত হইর!| প্রকাশিত হইশ্বাছে। এই ছুয়েতেও 
ভারতীরু কথার উল্লেখ আছে । তাছাড়া বক্রশ্ুঢচিকোপনিবদের উপর ব্যাখ্যানক্ধপ 
অশ্বঘোষের আর এক গ্রস্থ আছে; কিংবা বলিতে হয় যে, এই বজ্তস্চচি 
উপনিনৎ তীাভারই রচিত। ্রোঃ বেবর এই গ্রন্থ ১৮৬০ খৃষ্টান্দে জন্বণীতে 

প্রকাশিত করিরাছিলেন।_ তাহাতে হপ্রিবশের অন্তর্গত শ্রাদ্ধানাহাজ্জযের মধ্যে 
“নপুব্যাধা দশার্ণেনু” (হরি. ২৪. ২০ ও ২১) ইত্যাদি শ্লোক এবং স্বয়ং 

মহাভাব্তনুও অন্য কতকগুলি শ্লেক (যয।মভা, শা. ২৬১. ১৭) সন্রিবিষ্ট 
হইরাছে। ইহ! হইতে দেখ! বার যে, শকারস্তের পূর্ব্বে হরিবংশসমেত বর্তমান 
লক্ষশ্রেকাত্মক মহাভারত প্রতলিত ছিল। 

(৫) আশ্বলার়ন গৃহ্যস্থত্বে (৩. ৪. ৪ ) ভারত এবং মহাভারতের পৃথক' 

পৃথরু উল্লেখ আছে ; এবং বৌধারন ধন্মহ্ত্রের এক স্থানে (২. ২, ২৬) 
মহাভারতের, অন্তর্গভ বধাতি উপাখ্যানের এক শ্লোক পাওয়া প্ৰায় ( মতা, 

 ্* এই শিলালিপি 17507248077 4721027%. নামক পুস্তকের তৃতীয় 
খণ্ডে পৃ- ১৩৪-তে সমগ্র প্রদত্ত হুইয়াছে এবং ৬শক্কর বালকৃঘ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতি: 
শাস্ত্রে ( পৃ. ১০৮) তাহান উল্লেখ করিল্নাছেন। , | " 
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আ. 4৮. ১*)। কিন্তকেবল এই একটা ক্নেকের ভিত্তিতে বৌধায়নের পুরে 
মহাভারত ছিল এই অন্থমান দৃঢ় হয় লা, এই কথা বুহুপর সাহেব বলেন। * 
কিন্তু এই সন্দেছঠিক নহে; কারণ, বৌধায়নের গৃহাশ্থত্রে বিষুসহত্রনামের 
প্পঃ উল্লেখ আছে ( বৌ. গৃ. শে. ১, ২২. ৮), এবং পরে এই হ্কুত্রেই (২, ২২, 
৯) গীতার “পত্রং পুপং ফষলং তোয়ং* কঙ্লোকও (গী. ৯২৬) পাওয়া 
ধার। বৌধারনস্কতের এই উল্লেখ সর্বপ্রথম ৬ত্রম্বক গুরুনাথকালে প্রকাশ 
কফরেন।1 এই সকল উল্লেখ হইতে বপিতে হয় বে, বুহলর সাহেবের সঙ্গেহট! 
নির্শ,ল, এবং আশলায়ন ও যৌধায়ন উতরেই মহাভারতের সহিত পরিচিত 
ছিলেন। বৌধান্থন খৃষ্টের প্রা ৪০০ বংসর পূর্বে আবিভূতি হইয়া থাকিবেন, 
বুহলরই ভাহ। অন্য প্রমাণাদি হইতে নির্ধারিত করিয়াছেন । 

(৬) শ্বক়ং মহাতারতে যেখানে বিষু-অবগতারের বর্ন! আছে, সেখানে 
বুদ্ধের নাম পর্ধ্ত্ত নাই ; এবং নারায়ণীযর় উপাখ্যানে (মতা, শাং ৩৩৯, ১০০ ) 
যেখানে দশ অবভারের নাম আছে লেখানে হংসকে প্রথম অবতার ধরিয়! 
এবং কৃষ্ণের পরই একেবায়ে কক্ষির উষ্লোখ কতিষ্কা দশসংখ্যা পুরণ কর! 
হইয়াছে । কিন্তু বনপর্ষে কলিযুগের ভবিষ্যৎ অবস্থার বর্ণনা করিবার সময় 
ধল! হইয়াছে যে, “এডুকচিহ] পৃথিবী ন্ দেবগৃহতূষিতা” অর্থাৎ পৃথিবীতে 
দেবালয়ের বৰলে এডুক হইবে (মহা, বন, ১৬*, ৩৮ )। এডুক অর্থে বুদ্ধের 
কেশ দীত প্রভৃতি কোন ন্মারফ বস্তকে জমীর ভিতরে পুতিয়া৷ তাহার উপর 
বে ম্তপ্ত, মিনার বা ইমারৎ নির্দদিত হয়, তাছাই; এখন ইহাকে “ডাগো বা» 
ধলা হয়। ডাগোবা শব্ধ সংস্কত *ধাতুগর্ভ ( -পালী ভাগব) শব্দের 
অপত্রংশ, এবং 'বাতু” অর্থে ভিতরে রাখা ম্মারক বন্ত'ঁ। সিংহল ও বরঙ্মদেশে 
স্থানে স্থানে এই ডাগোৰ। পাওয়া যায় । ইহা! হইতে মনে হয় যে, বুদ্ধ আবিভূভি 
হইবার পরে-_কিস্ত তাহার অবতার নধ্যে পত্রিগণিত হইবার পূর্বেই 
মহাতারত রচিত হইয়। থাকিবে । মহাভারতে, “বুদ্ধ” ও “প্রতিবুদ্ধ' শব অনেক 
স্থানে পাওয়। বাক্স (শাং. ১৯৪, ৫৮) ৩০৭. ৪৭ ) ৩৪৩. ৫২)। কিন্তু এখানে 

জানী, জ্ঞানবান অথবা স্থিত প্রজ্ঞ বযক্তি__এই অর্থই এঁ সকল শব্ষের অভিপ্রেত। 
বৌদ্ধধন্্ হইতে এ শব গৃহীত হঈদ্াছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু এরূপ মনে 
করিবার বলবৎ কারণও আছে সবে, বৌদ্ধেরাই এই শব বৈদিক ধর্ম হইতে 
গ্রহণ কতিক্ব। থাকিবে। 

ক 358 380750. 8০0৮9 ০৫ 00৩ [280 591155) ৬০1. সড. [10000, 

0. 2011. 
1 ৮জ্যনথক গুরুঙগাখ- কালের সম্পূর্ণ প্রবন্ধ £/%2 72৫2 162228175 2৮৫ 

(৮78510826520825) ৬০1. ৬11 ৩৩ 6, 7, 0, 528-55255 
গকশিত হছয়াছে। লেখকের না দেখা হইমাওছ কো কাল; উন তুল. 

দহ 
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(৭) মহাভারতে নক্ষত্রগণনা অশ্বিনী প্রভৃতি হইতে নহে, কিন্ত ক্ৃত্তিক 
আদি হইতে হইয়াছে ( মভ, অন্গ, ৬৪ ও ৮৯), এবং মেঘ-বৃঘভাদি রাশির 
কোথাও উল্লেখ নাই-__-এই কথাটি কালনির্ণয়ের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
কারণ, ইহা হইতে সহজেই অন্থমান কর! যাক যে, শরীক লোকদিগের সহবাসে, 
মেধ-বৃষভাদি রাশি ভারতবর্ষে আসিবার পুর্বে অর্থাৎ অলেক্জাগুরের পূর্বেই 
মহ্থাডারত গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে । কিন্তু ইহা অপেক্ষাণ্ড প্রয়োজনীর কথা 
হইতেছে-_শ্রবণা আদি নক্ষত্রগণনার কথা । অনুগীতায় ( মভ1. অশ্ব, ৪৪, ২ ও 
আদি. ৭১, ৩৪) উক্ত হুইয়াছে যে, বিশ্বামিত্র শ্রবণাদি নক্ষত্রগণনা সুক্ষ 
করেন ১ এবং টীকাকার উহা এই অর্থ করিয়াছেন যে, তখন শ্রবণ! নক্ষত্র 
হইতে উত্তরায়ণের সুরু হইত-_ইহা ব্যতীত অন্য অর্থও ঠিকৃ হয় ন]। 
বেদাঙগদ্যোতিষের কালে উত্তরায়ণেন্ আরম্ভ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইতে হইত। 
ধনিষ্ঠায় উত্তর়ায়ণ হুইবার কাল জ্যোতির্গণিত-পদ্ধতি অনুসারে শফের পুর্বে 
প্রায় ১৫** বৎসর আসে; এবং জ্যোতির্গণিত.পন্ধতি অসন্থসাত্সে উত্ত- 
রায়ণের এক নক্ষত্র পশ্চাতে হুটিতে প্রায় হাজার বৎসর লাগে । এই হিসাবে, 
শ্রবণারস্তে উত্তরায়ণ হইবার কাল শকের পুর্বে প্রায় ৫০* বৎসর হয়। 
সার কথা, গণিতের দ্বার দেখাইতে পার! যায় যে, শকের প্রায় ৫** বৎসর 
পূর্বে বর্তমান মহাভারত রচিত হইয়া থাকিবে। ৬ শঙ্কর বালকৃষ দীক্ষিত 
শ্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই অন্ুনণানই করিয়াছেন (ভ1. জ্যো, 
পৃ. ৮৭-৯০. ১১১ ও ১৪৭ দেখ)। এই প্রমাণের বিশেষত্ব এই যে, এই 
কারণে বর্তমান মহাভারতের কাল শকপুর্ব ৫€** বৎসরের অধিক পিছাইর। 
লইতেই পার! যায় না। 

(৮) রাও বাহাছর টৈদ্য, স্বকীয় মহাভারতের টাকাত্মবক ইংরাজী পুস্তকে 
দেখাইয়াছেন যে, চন্ত্রগুপ্তের দরবারে (খুঃ পুহ প্রান ৩২০ বৎসর ) অবস্থিত 
মেগঞ্কনীস নামক গ্রীক দূতের নিকট মহাভারতের, কথ! বিদিত ছিল। মেগ- 
স্থনীসের সম্পূর্ণ গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় ন!, কিন্তু তাহা! হইতে অন্য ব)ক্তি কর্তৃক 
উদ্ধৃত অংশ একত্র করিয় প্রথমে জর্দণ ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ম্যাকরিগুল 
ভাহারই ইংরাজী ভাষান্তর করিয়াছেন । এই পুস্তকে ( পৃঃ ২০*-২০৫) উক্ত 
হইয়াছে বে, উহাতে বর্ণিত হেররীজই গ্রীকষ্জ এবং মেগস্থনীসের সময় 
মধুরানিবাসী শৌরসেনী লোকের! তাহার পূজা করি ত। * হেররীজ নিজের 

* 865. 11+0111)010+5 4417:622774 2%070--4812225475765 28৫ 
4462 0১0, 200 205. মেগৰনীসের এই কথ! আজকাল এক গবেষণার দ্বারা 
আশ্চর্ধারাপে দৃঢ় হৃইরাছে। ' বোম্বাই সরকারের 4১1০1)01081091 10610970707 0এর 
১৯১৪ খঠ্াঝের 7১1058553 [২০]07৮ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাতে এক শিলালিপি 
আবছে, উহ! গোয়ালিয়র-রাজ্যের ভিল্সা সহরের নিকট বেসনগয় গ্রামে. খাম্ববাবা বলিয়া! এক 
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আদিপুরুষ ডায়োনিসদ্ হইতে পঞ্চদশ পুরুষ ছিলেন, ইহাও তাহাতে লিখিত্ত 
আছে। মহাভারতে ও ( মভা, অন্থ, ১৪৭. ২৫-৩৩) এইরূপ বর্ণনা আছে যে 
শ্রীকৃঝ দক্ষপ্রক্লাপতি হইতে পঞ্চনণ পুরুষ । এবং মেগস্থনীস কর্ণপ্রাবরণ, এক- 
পাদ, ললাটাক্ষ প্রস্থতি অদ্ভুত লোকদিগের কথ (পৃঃ ৭৪), এবং ভূগর্ভ হইতে 
সোন! বাহির করিবার পিপীপিকার কখ। যাহ! বর্ণনা! করিক্সাছেন তাহাও 
মহাতারতেই পাওয়া যায় (সভা. ৫১ ও ৫২)। এই কথা এবং অন্য কথা 
হইতে স্পষ্ট দেখা যায় বে, শুধু মহাভারত গ্রন্থ নহে, শ্রীকষ্চচরিআ ও শ্ররুষেের 
পুজা ও মেগস্থনীসের সময়ে প্রচলিত ছিল। 

উপরি প্রদত্ত প্রমাণগুলি পরস্পরসাপেক্ষ নহে, শ্বতন্ত্র_-এই কথ! মনে রাখিলে 
শকপূর্ব প্রাক্স ৫০* অবে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল, ইহ নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি 
হয়। ইহার পর কখনও কেহ কোন নূতন প্লোক উহ্নাতে ঢুকাইয়! দিয়! 
থাঁকিবে কিংবা! উহা হইতে কিছু বাহির করিয়। দিয়াও খাকিবে। কিন্তু উপস্থিত 
সময়ে কোন বিশিষ্ট শ্লেকের সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন নাই, _প্রশ্ন তো সমগ্র গ্রন্থেরই 
সম্বন্ধে ; এবং এই সমগ্র গ্রন্থ শকান্দের অনুন পাঁচ শতাব্দী পূর্বেই রচিত হইয়াছে 
ইহা। প্রমাণিত । এই প্রকরখণের আরস্তেই আমি সিদ্ধ করিয়াছি যে, গীত! 
সমগ্র মহাভারত গ্রন্থেরই এক অংশ এবং উহা! মহাভারতে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া 
হয় নাই। অতএব মহাভারতের কাল গীতারও কাল ধরিতে হয়্। সম্ভবত মূল 
গীত। ইহার পূর্ববর্তী, কারণ, এই প্রকরণেরই চতুর্থ ভাগে যেমন দেখাইয়াছি, 
উহ্হার পরম্পরা অনেক প্রাচীনকাল পর্য্যন্ত পিছাইয়। লইয়৷ যাইতে হয়। কিন্তু 
যাহাই বলন! কেন, ইহ! নির্ব্বিবাদ যে, গীতার কালকে মহাভারতের পরে লইয়া 
যাওয়া যায় না। কেবল উপরি-উক্ত প্রমাণ অন্ুসারেই এই কথ সিদ্ধ হয় এরূপ 
নহে; এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রমাণও পাওয়া! যায় । সে প্রনাণগুলি কি, এক্ষণে তাহ 
বলিতেছি। ' 

গীতার কাল নির্ণয় । উপরে যে সকল প্রমাণ বলা হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে গীতার নামতঃ স্পষ্ট নির্দেশ কর! হয়নাই। উহাতে গীতার 
কালনির্ণয় মহাভারতের কাল ধরিক্নাই করা হইন্নাছে। এক্ষণে যে সকল 
প্রমাণে গীতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেইগুলি ক্রমান্বয়ে এখানে দিতেছি । কিন্তু 
তৎপূর্বে ইহা বল! আবশ্যক যে, ৬তৈলং গীতাকে আপন্তস্বের পূর্বের 
বাস সপ জগ পপি 

গরুড়ধবগ স্তত্তের উপর পাওয়া গিল্লাছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, উত্ত স্তত্তের সম্মুখে বাহছদেবের 
দেবালর, হেঙ্গিয়োডোরস্ নাষক হিন্দুভূত এক ধবন অর্থাৎ গ্রীক গ'ড়রাছিল এবং সেই যষন ততরস্থ 
ভগভদ্র নানক রাজার দরবারে তক্ষশিলার অন্টিয়াল্কিডস্ নামক গ্রীক বাজার দুধ ছিল। 
খৃষ্টপূর্ব ১৪* বৎসরে অন্টিয়াল্কিডন্ রাজত্ব করিতেন ইহা তাহার যুস্রা হইতে এক্ষণে 
শিদ্ধ হইয়াছে। তখন, এই সময়ে বাহথদেবতক্তি প্রচলিত ছিল শুধু নহে, কিন্তু ববনও বান্দেবের 
মন্দিরনির্বাণে প্ররত্ত হইয়াছিল ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। সির শুধু, নহে, 
ৰাহুদেবতক্তি পাণিনিরও বিদ্দিত ছিল ইহ পুব্বেই:বলিয়।ছি। 



নই গীতারহুস্য অথব| কর্্মযোৌগ-পরিশিষ্ট । 

জর্থাৎ থৃষ্ট অপেক্ষ| অন্যান তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন স্থির করিয়াছেন) 
এবং ডাঃ ভাগারকর স্বকীয় “বৈঝব, শৈব প্রভৃতি পন্থা” 'এই ইংয়েজী গ্রন্থে প্রান্থ 
এই কালই স্বীকার করিয়াছেন । প্রোঃ গার্বের * মতে তৈলঙ্গের নিষ্ধারিত কাল 
ঠিক নহে। তাহার মতে মূল গীতা খটপুর্ব দ্বিতীয় শতাববীতে রচিত এবং খৃষ্টের 
পর ব্বিভীর় শতাবীতে এ গীতায় কিছু সংশোধন করা হয়। কিন্তু গার্ধের এই 
কথ। যে ঠিক নহে তাহ! লিম্নলিখিত প্রমাণগুলি হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে ১ 

(১) গীতার উপর ষে টীক। ও ভাষ্য পাওয়া বায় তন্মধ্যে শাঙ্কর তাবাই 
অত্ান্ত প্রাচীন । শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য মহাভারতের অন্তর্গত সনৎনুজাতীয় প্রকরণেরও 
তাষ্য লিখিরাছেন এবং তাহার সেই গ্রন্থে মহাভারতের অনুগীতা, মন্থু-যৃহস্পতি- 
নংবাদ এবং শুফামুপ্রশ্ন হইতে অনেক বচন অনেক স্থানে প্রমাণার্থ গৃহীত 
হইয়াছে । ইহা হইতে গ্রকাশ' পায় যে, মহাভারত ও গীত! এই ছই গ্রন্থ 
তাহার কালে প্রমাণ বলিয়া মানা হইত। এক সাম্প্রদারিক শ্লোকের 
প্রমাণে প্রোঃ কাশীনাথ বাপু পাঠক আ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মকাল ৮৪৫ বিক্রমী 
সন্বং (৭১৯ শকাক) স্থির করিম্াছেন। কিন্তু আমার মতে, এই কাল 
'সয়ও একশত বৎসর পিছাইয়। দেওয়। আবশ্যক | কারণ মহানুভাব 
পন্থার পর্শন প্রকাশ” নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, “ষুগ্মপয়োধিয়সাদ্বিতশাকে” 
অর্থাৎ ৬৪২ শকে (বিক্রমী সম্বৎ ৭৭৭), গ্রশক্করাচারধ্য গুহাপ্রবেশ করিয়া 
ছিলেন, এবং সেই সময়ে তাহার বয়ন ৩২ বৎসর ছিল; অতএব তাহার 
জন্মকাল ৬১* শকাব (সন্বং ৭৪৫) এইরূপ সিদ্ধ হয়। আমার মতে. এই 
কালই প্রোফেসর পাঠক-নির্ধারিত কাল অপেক্ষা অধিক সবুক্তিক। কিন্তু 
এই সম্বন্ধে লবিস্তার বিচার এখানে করিতে পায় যায় না । গীতার শাঙ্করতাযা 
পুর্ব বন্তী অধিকাংশ টাকাকারদিগেক্ উল্লেখ আছে, এবং উক্ত তাষ্যের আরন্তেই 
গ্রশস্কয়াচার্ধয বলিয়াছেন যে, এই সকল টীকাকারদিগের মত খণ্ডন করিয়। 
"মি নুতন ভাষ্য লিখিগনাছি। অতএব আচাধ্যের জন্মকাল শকাব ৬১*ই ধর, 
কিংব। ৭১*ই ধর, ইসা! তো নির্ববিবাদ যে, এ সময়ের অন্ততঃ হুই-তিনশত বৎসর 
পুর্বে অর্থাৎ ৪** শকের ফাহ্াকাছি গীতা! প্রচলিত ছিল। এক্ষণে দেখ 
বাক্, ইহারও পুর্বে কিরূপে এবং কতটা যাওয়া বাইতে পারে। 

(২) গীতা কালিদান ও বাণভট্টের যে বিদ্রিত ছিল, তাহ৷ *তৈলজ 
দেখাইগ্নাছেন। কালিদাসের রদুবংশে (১০. ৩১) বিষুস্ততিতে “অনবাগ- 
মবাস্তবাং ন তে কিঞ্ন বিদ্যতে” এই শ্লোক আছে, তাহা গীতার ,”অনবা- 
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ভাগ ৫--বর্তমান গীতার কাল । ৫৭৩ 

দবাপ্তব্যং* (৩, ২২) এই ঙ্লৌোকে পাওয়! যায়; এবং বাঁণভট্রের কাদশ্বরীক 
“মহাতারতমিবানন্তগী তাকর্ণনানন্িততরং” এই এক শ্লেবপ্রধান বাক্যে গীতার 
স্পষ্ট উল্লেখ আলিয়াছে । কালিদাস এবং ভারবিকু স্পষ্ট উল্লেখ ৬৯১ সন্বতের 
(শকাব ৫৫৬) এক শিলালিপিতে পাওয়া যার; এবং এক্ষণে ইহাও নির্ধারিত 
হইয়াছে ষে, বাপতট্ট ৬৩৩ সম্বতের (৫২৮ শকাবের ) কাছাকাছি হ্যয়াজার 

নিকটে ছিলেন। ৮পাওুরং গোবিন্দ শাস্ত্রী পারখী ম্বকীয় বাণভট্টসন্বস্বীর এক 
মারাঠী- প্রবন্ধে ইহার বিচার করিম্নাছেন। . 

(৩) জাব। হ্বীপে যে মহ্াভাক্ত এখান হইতে যায় তাদস্তগত তীন্ষপর্ধে 
এক গীতাপ্রকরণ আছে এবং তাহাতে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রান 
একশে। সওয়া-শে শ্লোক অক্ষরশং পাওয়! যায়। ফেবল ১২, ১৫, ১৬ ও, 

১৭ এই চার অধ্যায়ের শ্লোক তাহাতে নাই । কাজেই এন্সপ বলাম কোন৷ 
প্রত্যবায় নাই যে, তখনও গীতার স্বরূপ বর্ুমানেরই সদৃশ ছিল। কারণ, 
কবিভাষার ইহা! গীতার অন্থবাদ এবং তাহাতে ধে সংস্কত শ্লোক পাওয়া যাচ্ছ, 
তাহা মধ্যে মধ্যে উদ্দাহরণ এবং গ্রতীকম্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। স্থতরাং 
এঁ পরিমিত ক্লোকই যে সে সময়ে গীতার ছিল এরূপ অন্থমান কর! বুক্তিসিক্ক 
নহে । ডাঃ নরুহবর গোপাল সরদেশাই জাব দ্বীপে ষখন গিয্াছিলেন, তখন 
তিনি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । কলিকাঁতার *মডর্ণরিভিউ” 
নামক মাসিফের ১৯১৪ জুলাই সংখ্যায় এবং তৎপূর্বে পুণার “চিত্রময় জগৎ” 
মাসিকেও উহা! প্রকাশিত হইয়াছে । ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, ৪০৫৯৯ 
শকাব্দের পূর্বে অন্যান ২০* বৎসর পধ্য্ত, মহাভারতের তীন্মপর্কে গীতা ছিল 
এষং উহ্থার শ্লোকও এখনকার গীতা-শ্লোকের ক্রমপরম্পর! অন্ুসারেই ছিল। 

(৪) বিষুঃপুরাণ, পল্পপুত্রাণ প্রভৃতি গ্রঙ্থে ভগবদগীতার ধরণে রচিস্ 
অন্য যে সকল গীতা দ্বেখা যায় কিংব। উল্লেখ পাওয়! যায়, তাহাদের বিবরণ 
এই গ্রন্থের প্রথম প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে । ইহ! হইতে স্পইই দেখা যাইতেছে 
বে, তখন তগবদ্গীতা প্রমাণ ও পুজ্য বলিয়! বিবেচিত হইত। তাই তাহার উক্ত 
প্রকারে অনুকরণ করা! হইয়াছে, এবং প্ররূপ ন! হইলে কেহই তাহার 
অন্থকরণ করিত না। অতএব সিদ্ধ হয় যে, এই পুরাণসমুহের মধ্যে অত্যন্ত 
প্রাচীন যে পুরাণ তাহা অপেক্ষাও ভগবদ্গীতা অন্ততঃ হুই-একশে। ৰংসর 
অধিক প্রাচীন অবশ্য হইবে। পুক্রাণকালের প্রারস্ত, খৃ্টীয় দ্বিতীয় শত্তাবী 
অপেক্ষা! অধিক আধুনিক বলিয়া মনে কর! যায় না, অতএব গীতার কাল 
অন্যন শকাবস্তের অল্প পূর্ববন্তী বলিয়াই স্বীকার করিতে'হয়। 

(৫) উপরে বলিরাছি বে, গীতা কালিদাসের*ও যাণের বিদিত ছিল৷ 
কালিদাসের পূর্ববর্তী তাল কবির নাটকগুলি সম্প্রতি ছাপা হইয়াছে। তন্মধ্যে 
'কর্ণভার, নামক নাটকে দ্বাদশ শ্লোক এইরূপ আছে :_- 



৫৭৪ গীতারহস্য অথব। কন্মযোগ-পরিশিষ্ট । 

হতোহপি লততে ন্বর্গং জিত! তু লততে যশ: । 
উভে বহছুমতে লোকে নান্তি নিশ্ষলত! রণে ॥ 

এই শ্লোক গীতার প্হতো। বা প্রাঙ্গাসি স্বর্গং* (গী, ২. ৩৭ ) এই শ্লোকের 
সহিত সমানার্থক। এবং যখন ভাসকবির অন্য নাটক হইতে দেখা 
যার যে, তাহার মহাভারতের সহিত পুর্ণ পরিচয় ছিল, তখন তো! ইহা অন্মান 
করিতে কোনও বাধা নাই যে, উপরিপ্রদত্ত শ্লোকটি লিখিবার সমন্ন গীতার 
শ্লোকটি তাহার মনের সম্মুথে নিশ্চয়ই আসিরাছিল। অর্থাৎ ইহা সিদ্ধ 
হইতেছে যে, ভাদকবির পুর্ব্বেও মহাভারত ও গীতার অস্তিত্ব ছিল। পণ্ডিত 
ত* গণপতি শাস্তী স্থির করিম্নাছেন যে, ভাস কবির কাল শকপুনর্ব ছই-তিনশত 
বৎসর হইবে। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, তাহার কাল শকাব্দের ছুই 
একশো! বৎসর পরে হইবে। এই দ্বিতীয় মতকে ঠিক মনে করিলেও উপরি-উল্ত 
প্রমাণ হইতে সিন্ধ হয় যে, ভাসের অন্ন একশে। হুশো বৎসর পুর্বে অর্থাৎ 
শককালের আরস্তে মহাভারত ও গীতা! এই হুই গ্রস্থ সর্ধমান্য হইয়াছিল। 

(৬) কিন্ত প্রাচীন গ্রস্থকারগণ কর্তৃক গীতার প্লে।ক গ্রহণ করিবার আরও 
বলবত্তর প্রমাণ ৬ত্রান্বক গুরুনাথ কালে গুরুকুলের “বৈদিক ম্যাগাজিন” নামক 
ইংরেজী মাসিক, পুস্তকে (পুস্তক ৭. সংখ্যা ৬1৭ পৃ. ৫২৮-৫৩২, অগ্রহায়ণ ও পৌঁষ, 
₹বৎ ১৯৭৭) প্রকাশ করিয়াছেন । ইহার পূর্ব পাশ্চাত্য সংস্কতন্ত পণ্ডিতদিগের 

এইরূপ ধারণ! ছিল যে, সংস্কৃত কাব্য কিংব! পুরাণ অপেক্ষ! প্রাটীন কোন গ্রন্থে 
( উদ্াহরণার্থ স্ুত্রগ্রন্থেও ) গীতার উল্লেখ পাওয়। ষায় না) এবং সেইজন্য 
বলিতে হয় ষে, স্ত্রকালের পর, অর্থাৎ বড় জোর খুষ্টপূর্বব দ্বিভীন্প শতাব্দীতে 
গীত৷ রচিত হুইন্বা থাকিবে । কিন্তু ৬কালে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ধারণা 
ভ্রান্ত । বৌধায়ন গৃহ্যশেষসৃত্রে (২. ২২.৯) গীতার (৯. ২৬) শ্লোক “তদাহু 
ভগবান্* বলিয়া স্পষ্ট গৃহীত হইয়াছে, নগরী স্রব্যাভাৰে সাধারণে 
কুষ্যান্মনস। বার্চর়েদিতি । তদাহ ভগবান্_- 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ঞ্যা ডি ॥ 
তদহং ভক্তযপন্ৃতমন্্রামি প্রফতাত্মনঃ ॥ ইতি 

এবং পরে উক্ত হইয়াছে যে, ভক্তিনম্র হইয়া এই মন্ত্র বলিবে- প্তক্তিনম্রঃ এতান্ 
মন্ত্রানধীয়ীত” ৷ এই গৃহ্যশেষসত্রেরই তৃতীস্ব প্রশ্নের শেষে “ও নম! ভগবতে 
ৰাস্থদেবায়* এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়, ইহাও 
উত্তর হইয়াছে। ইহা! হইতে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় যে, বৌধায়নের গুর্ব্বে গীতা! 
প্রচলিত ছিল এবং বাস্থদেব-পূজাও সর্বমান্য হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বৌঁধা, 
বনের পিতৃমেধহ্থত্রের তৃতীয় প্রশ্নের আব্রস্তেই এই বাক্য আছে £-_ 

জাতপ্য বৈ মহুষ্যমা ঞবং মরণমিতি বিজানীয়াত্বক্ষা্জাতে 
ন প্রহ্থষ্যেন্ম তে-চ ন বিবীদেভ। 



ভাগ ৫--বর্তমান গীতার কাল। ৫৭৫ 

ইসা হইতে সহজেই দেখ! যায় যে, ইহা গীতার "জাতস্য হি ফ্রাঝ! মৃত্যুঃ ফ্রবং 
জন্ম মৃতদ্য চ। তন্মাদপত্তিহার্যযেহর্থে প ত্বং শোচিতুমর্থসি* এই শ্লোক হইতে 
সচিত হুইঙ্না থাকিবে; এবং উহার সহিত উপরিপ্রদত্ত “পত্রং পুষ্পং” এই শ্লোক 
যোগ দিলে তো কোন সংশরই থাকে না। উপরে বলিয়াছি যে, স্বয়ং মা- 
ভারতের এক শ্লোক বৌধায়নম্যত্রে পাঁওয়। যায়। বুহলর লাহেব স্থির করিয়াছেন 
যে, * বৌধায়নের কাল আপক্তশ্বের ছুই একশত বৎনর পূর্ববর্তী হুইবে 
এবং আপন্তম্বের কাল শুষ্টপূর্ব তিন শত বংসরের কম হইতে পালে না। 
ক্ষিন্ত আমার মতে উহাকে একটু এদিকে পিছানো উচিত; কারণ 
মহাভারতে মেষবৃষভা্ি দ্বাশি নাই এবং কালমাধবে তো বৌধায়নেব্র “মীন 
মেষয়োর্মেষ বৃদ্ধ ভয়োর্বা বসস্তঃ*৮ এই বচন প্রদত্ত হইয়াছে--এই বচনই ৬শঙ্কর 
বালকুষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশান্ত্রেও (পৃ. ১০২) গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইহা হইতেও ইহাই নিশ্চিত অনুমান হয় যে, মহাভারত ঘযৌধায়নেরও পূর্ববর্তী । 

. শ্বকপুর্ব্ব নিদেন চারি শত বৎসর বৌধায়নের সময় হওয়া উচিত এবং শকারস্তের 
পাঁচ শত বংসর পূর্বে মহাভারত ও গীতারু অস্তিত্ব ছিল। ৬কালে বৌধায়নের 
কালকে খ্পূর্ব সাত আট শত অব্দ ধরিয়াছেন) কিন্তু তাহ! ঠিক নহে। 
বুঝা যাক যে, বৌধায়নের রাশিসম্বন্বীয় বচন তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 

(৭) উপরি-উক্ত প্রমাণাদি হইতে ষে কোন ব্যক্তিরই ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি 
হইবে যে, শকপুর্ব প্রায় পাচশত* অবে বর্তমান গীতার অস্তিত্ব ছিল) উহ! 
বৌধায়ন ও আশ্বলায়নেরও বিদিত ছিল) এবং তখন হইতে শক্করাচার্ষের সময় 
পর্য্যন্ত উহার পরম্পর৷ অবিচ্ছিন্নরূপে দেখান যাইতে পারে। কিন্তু এপধ্যস্ত 
যে সমস্ত প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত বৈদিক ধর্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত। 
এক্ষণে সম্মুথে চলিয়া ষে সকল প্রমাণ দেওয়া যাইবে সেগুলি বৈদিকেতর 
অর্থাৎ ৰৌদ্ধ সাহিত্যের। ইহ! দ্বারা, গীতার উপরি-উক্ত প্রাচীনত্ব স্বতন্ত্রভাবে 
আরও অধিক বলবৎ ও নিঃসন্দিগ্ধ হইতেছে । বৌদ্ধধর্মের পূর্বেই ভাগবতধ্মন 
আবিভূ্তি হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে বুহলর ও প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সেনার্টের মত 
পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং বর্তমান প্রকরণের পরবর্তী ভাগে বৌদ্ধধর্মের 
বৃদ্ধি কিরূপে হইল, এবং হিন্দুধর্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি বিষয়ের 
বিচার, স্বতন্ত্রূপে করা হুইবে। এখানে কেবল গীতার কালসম্বন্ধেই যাহা 
উল্লেখ কর! আবশ্যক তাহাই সংক্ষেপে করা হইবে । ভাগবতধর্্ম বৌদ্ধধর্মের 
ুর্বববর্তী, কেবল এইটুকু বলিলেই, গীতাও বুদ্ধের পূর্ববর্তী তাহা নিশ্চয় বলা 
যাইতে পারে না; কারণ, ভাগবতধর্ন ও গীতাগ্রস্থের আবির্ভাবংষে এক সঙ্গেই 
হইয়াছিল ইহ! বলিবার কোন প্রমাণ নাই। অতএব দেখু আবশ্যক যে, 
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বৌদ্ধ গ্রস্থকারগণ গীতাগ্রন্থের ্পই উল্লেখ কোথাও করিয়াছেন কিন! । প্রাচীন 
বৌদ্ধগ্রঞ্থে স্পই লিখিত আছে যে, বুদ্ধের সমরে চারি বেদ, বেধাজ, ব্যাকরণ, 
জ্যোতিব, ইতিহাস, নিঘণ্ট, প্রতৃতি বৈদিক ধর্শপগরস্থ প্রচলিত হুইয়৷ গিয়াছিল। 
তাই বৈদিক ধশ্ম বুদ্ধের পূর্বেই যে পূর্ণতায় উপনীত হইয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ইহার পর বুদ্ধ যে নৃতন পন্থা! চালাইয়্াছেন. তাহা অধ্যাত্মৃষ্টিতে অনাত্ম- 
বাদী ছিল, কিন্ত উহাতে--ঘাহা৷ পরবর্তী ভাগে বলা যাইবে--আচরণনৃষ্টিতে উপ, 
নিষদের লন্গ্যাসমর্গেরই অক্কুকরণ কর! হুইয়াছিল। অশোকেন্ন সময়ে বোক্ধ- 
ধর্মের এই অবস্থ| পরিবর্তিত হন । বৌদ্ধ ভিক্ষাগণ বনবাস ত্যাগ করিয়া ধর্ধপ্রচার 
ও পরোৌপকারের ফাঁজ করিবার জন্য পুর্বদিকে চীনদেশে এবং পশ্চিমদিকে 
আলেক্জাজিরা ও গ্রীন পর্য্স্ত গিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্্নের ইতিহাসে এই একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, ধনবাস ছাড়িয়া লোক সংগ্রছের কাজ কারবার জন্য 
বৌদ্ধ বতি কিরূপে প্রবৃ্ধ হইলেন ? বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন গ্রন্থ দেখ । জুত্তনিপাতের 
খগ্গবিলাণন্থত্বে উক্ত হইয়াছে যে, যে ভিক্ষু পুর্ণ অর্থৎ অবস্থার পৌছিয়াছেন 
তিনি কিছু না করিয়! গণ্ডারের মত বনে বাস করুন।- এবং মহ্থাবগ্গে (৫. 
১. ২৭) বুদ্ধের শিষ্য সোনকোলীবিসের কথায় স্প্ উক্ত হইয়াছে ষে “যে 
ভিক্ষু নির্ববাণাবস্থায় পৌছিয়াছেন, তাহার না কিছুই করিবার থাকে, আর না 
তাহাকে কৃত কর্মই ভোগ করিতে হয়-_-“কতস্স পটিচয়ে। নখ্খি করণীক্গং ন 
বিজ্জতি” | ইহ] শুদ্ধ সন্ন্যানমার্গ; এবং আনমাদিগের ওপনিষদিক সঙ্গ্যাসমার্গের 
সহিত ইহার সম্পূর্ণ এ্ুক্য আছে। “করণীয়ং ন বিজ্জতি” এই বাক্য *তম্য 
কাধ্যং ন বিদ্যতে* এই গীজাবাক্যের সহিত শুধু সমানার্খক নহে, কিন্তু শবশও 
একই । কিন্তু বৌদ্ধতিক্ষুর যধন এই সুর সন্গাসমূলক আচার পরিবর্তিত 
হুইল এবং ষখন উহার। পরোপকারের কাজে প্রবৃত্ত হইলেন তখন পুরাতন ও 
নূতন মতের মধ্যে বিবাদ বাধিল 7 পুরাতন লোকেরা আপনাদিগকে “থেরবাঙ্ধঃ 
(বুদ্ধপন্থ। ) বলিতে লাগিল, এবং নূতন মতের, লোকেরা আপন পন্থা 
'মহাধান' এই নাম দিয় পুরাতন পঙ্থাকে 'হীনষান” ( অর্থাৎ হীন পন্থা!) বলিতে 
লাগিল। অশ্বঘোষ মহাযান পদ্থাবলম্বী ছিলেন; এবং যৌন্ধ তির! পর্োপ- 
কারের কাজ করিবে এই মত তাহার গ্রাহ্য ছিল; ॥ তাই, সৌনারানন্দ .( ১৮. 

৪৪) কাবোর শেষে নন্দ অর্ৎ অবস্থায় পৌছিলে পর তীহাকে বুদ্ধ বে উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহার প্রথমে উক্ত হ্ইঙ্গাছে__ 

অবাপ্তকার্ষেযাহসি পক্াং গতিং গতঃ 

» ন তেৎস্তি কিঞ্িৎ করণীয়মপি। 
অর্থাৎ “তোমার "কার্য শেষ হইয়াছে ) উত্তম গতি তুমি লাত করিয়াছ, এখন" 
তোমার (নিজের ) তিলমাত কর্তব্যও অবশিষ্ট মাই”; এবং পরে এইনপ 
স্প& উপদেশ করিক্ছেন ঘে, - 



ভাগ ৫--বর্তমান গীতার কাল।  ধ্ণর্ণ 

বিহাপ্স তম্মাদিহ কার্ধ্যমাত্মনঃ 
কুরু স্থিরাত্মন্ পরকার্্যমপ্যথে ॥ 

“অতএব এখন তুমি আপন কার্য ছাড়িয়া স্থিরবুদ্ধি হইয়া পরকার্ধয করিতে 
থাক” ( মৌ. ১৮. ৫৭)। বুদ্ধের কর্মত্যাগমূলক উপদেশ-_খাহা প্রাচীন 
ধর্থগ্রন্থে পাওয় যাল্-_এবং সৌনারানন্দ কাব্যে অঙ্থঘোষ বুদ্ধের মুখ দিয়া 
ঘাছা বাছির ফরাইয়াছেন সই উপদেশ, এই ছইক্সের মধ্যে অত্যন্ত ভিন্নতা 
আছে। আবার অস্বঘোষের এই উক্তিনমূহে এবং গীতার তৃতীন় অধ্যায়ে বে 
যুক্তি প্রয়োগ আছে, উহাতে “তস্য কার্ধ্যং ন বিদ্যতে' “তন্দাদসক্তঃ সততং কাধ্যং 
কর্ম সমাচর” ( গী, ৩. ১৭, ১৯) অর্থাৎ তোমার কিছুই বাকী নাই, তাই ধে কর্ম 
প্রাপ্ত হইবে, তাহাই তুমি নিষ্াম বুদ্ধিতে কর-কেবল অর্থনৃষ্টিতে নহে, শবশও 
সাম্য আছে। অতএব ইহ! হইতে অন্থমান হয় যে, অশ্বঘোষ এই. যুক্তি গীত! 
হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অশ্ব- 
ঘোষের পূর্বেও মহাতারত ছিল । কিন্তু ইহা কেবল অন্মানমাত্র নহে'। বুদ্ধ- 
ধশ্দাবল্বী তারানাথ বৌদ্ধধর্ম্নের ইতিহাল সম্বন্ধে তিববতী ভাষায় যে গ্রস্থ 
লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধদ্দিগের পূর্ববকালীন সন্গ্যাসমার্গে 
মহাবান- পস্থ। ষে কর্ম্মষোগমূলক সংস্কার করিয়াছিল উহ! “জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ ও গণেশ” 
হইতে মহাযানপন্থার প্রধান প্রবর্তক নাগার্জুনের গুরু' রলাহুলতদ্র জানিতেন। 
এই গ্রন্থ রুষীয় ভাষার মধ্য দিয়! জর্মন ভাষায় ভাষাস্তরিত হইয়াছে, ইংরাজীতে 
হয় নাই। ডাঃ কের্ণ ১৮৯৬ পৃষ্টাবে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে পুস্তক লেখেন তাহাতে 
যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই উদ্ধু তাংশ হইতে আমি ইহ গ্রহণ করিয়াছি। * 
এই স্থলে শ্রীকষ্চের নামে ভগবদ্গীতারই উল্লেখ কর! হইয়াছে, এইরূপ ভাঃ 
কের্পেরও মত। মহাধানপন্থার বৌদ্ধগ্রস্থের মধ্যে “সন্ধন্পুণ্ডরীক” নামক গ্রর্থেও 
ভগবদ্গীতার শ্লোকের মত কতকগুলি শ্লোক আছে। কিন্ত এই সমস্ত এবং 
অন্য সমস্ত বিষয়ের বিচান্র পরবর্তী ভাগে করা ষাইবে। এখানে কেবল 
বপিতে হইবে ধে, বৌন্নগ্রস্থকাব্রদিগেরই মতে বুল বৌদ্ধধর্ম সম্ন্যাসপ্রধান 
হইলেও উহাতে তক্তিপ্রধান ও কর্মপ্রধান মহাযানপন্থার উৎপত্তি ভগবদ্- 
গীতারই কারণে হইছে ; এবং অশ্বঘোষের কাব্য ও গীতার মধ্যে যে সাম্য 
প্রদর্শিত হইয়াছে তাহ। হইতেও এই অঙ্কমান আরও দৃঢ় হয়। মহাযানপন্থার 
প্রথম প্রবর্তক নাগার্ছুন শকপূর্ব প্রায় একশো দেড়শো। অরে আরব ভি'হইক্সা- 
থাটিবেন, -এইক্প পাশ্চাত্য পঙ্ডিতের। স্থির করিয়াছেন; এবং এই পঙ্থার 

পণ অশোকের আমলে অবশ্য হইয়াছিল, ইহা তো স্পষ্টই দেখা যায়! 
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হা]; 8,১12, মহাযান পদ্থার 'অদিতাযুত্ত্' নামক মুখা গ্রন্থ চিনীয় ভাষা আনুমানিক 
১৪৮ মূলে ভাবাস্তরিত হইয়াছে ॥ 

গও 



৫৭৮ গীতারহদ্য অথবা .কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট। 

বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে এবং স্বম্নং বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণের লিখিত বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস 
হইতে, শ্বতত্ত্রভাবে সিদ্ধ হয় যে, মহাযান,বৌদ্ধপন্থা বাহির হইবার পুর্বে-- 
অশোকেরও পুর্বে-_অর্থাৎ খষ্টপূর্ধ প্রায় ৩০* বৎদর পূর্বেই ভগবদ্গীতার 
অস্তিত্ব ছিল। | 

এই সকল প্রমাণের উপর বিচার করিলে, শালিবাহন শকের প্রায় ৫০* 
বৎসর পূর্বেই বর্তমান ভগবদ্গীতার অস্তিত্ব ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই 
থাকে না। ডাঃ ভাগ্ডারকর, ৬ তৈলঙ্গ, রাও বাহাছ্র চিস্তীমণি রাও বৈদ্য 
এবং ৮ দীক্ষিত, ইহাদের মতও অনেকট। এইরূপই এবং উহাই এই প্রকরণে 
গ্রাহ্য বলিয়া মানিতে হইবে। প্রোঃ গার্বষের মত অন্যরূপ। তাহার মতের 
প্রমাণস্বরূপে তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সম্প্রদায়পরম্পরার শ্লোকের মধ্যে, 
যোগো। নষ্টঃ, যোগ নষ্ট হইল-_এই বাক্য ধরিয়া যোগ শব্দের অর্থ “পাতঞ্জল 
যোগ” করিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রমাণসহ দেখাইয়াছি যে, যোগ শব্ষের অর্থ 
সেখানে পাতগ্জল যোগ” নহে, “কর্শযোগ”। অতএব প্রোঃ গার্ষধের মত 
ভ্রাস্তিমূলক ও অগ্রাহ্য । বর্তমান গীতার কাল শালিবাহন শকের পাঁচশত 
বৎসর পূর্বের অপেক্ষা আর কম স্বীকার করা বায় না, ইহা। নির্বিবিধাদ | পূর্বব- 
ভাগে ইহ! বলিয়াই আসিফ়াছি যে, মূলগীত। ইহ! অপেক্ষাও আরও কয়েক 
শতাব্দী প্রাচীন হইবে । 

ভাগ ৬--গীতা ও বৌদ্ধ গ্রন্থ । 

বর্তমান গীতার কালনির্ণয়ের জন্য উপরে ষে বৌদ্ধগ্রন্থের প্রমাণ দেওয়া 
গিয়াছে, তাহার পূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য গীতা৷ ও বৌদ্ধগ্রস্থ বা বৌদ্ধ- 
ধর্মের সাধারণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধেও এখানে একটু বিচার করা আব- 

' শ্যক। গীতার স্থিত প্রশ্ঞ প্রবুতিমার্ণেরই অনুসরণ করেন-_-ইহাই গীতাধর্মের 
বিশেষত্ব, ইহ! পুর্বে অনেকবার বলিয়ছি | কিন্তু এই বিশেষ গুণটিকে ক্ষণকাল 
একপাশে রাখিয়া, এইরূপ পুরুষের কেবল মানসিক ও নৈতিক গুণসমূহেরই 
বিচার করিলে, গীতার স্থিত প্রজ্ঞ (গী. ২. ৫৫, ৭২), ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ (৪. ১৯- 
২৩) ৫. ১৮২৮) এবং ভক্তিষোগী পুরুষের (১২, ১৩-১৯) যে লক্ষণ বলা 
হইয়াছে, £সই সব লক্ষণ এবং নির্বাণ-পদের অধিকারী অর্ৎদিগের অর্থাৎ 
পূর্ণ অবস্থায় উপনীত্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিন্ন ভিন্ন বৌন্ধপগ্রন্থে যে সকজ:লক্ষণ "প্রদত্ত 
হইয়াছে মেই সব' লক্ষণ--এই উভপ্নের মধ্যে বিলক্ষণ সাম্য আছে দেখিতে 
পাওয়। যায় (ধন্মপদ কো, ৩৬*-৪২৩ ও ু ত্তনিপাতের মধ্যে মুনিস্থত্ত ও ধশ্মিক- 
নুত্ত দেখ)। অধিক কি, এই বর্ণনাসমূহের শব্বসাম্য হইতে দেখ! যায় যে, 
স্থিতপ্রজ্ঞ এবং ভক্তিমান ব্যক্তির সমানই প্রস্কত ভিক্ষুও শান্ত নিষ্ষাম+, “নিম, 
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ণনিরাশী” (নিরিস্সিত ) 'সমছঃখস্ুখ”, “নিরারস্ত, 'অনিকেতন”, বা “অনি 
বেশন* অথবা “সমনিন্দাস্ততি” এবং "মানাপমান ও লাভালাতে সমদর্শী* হইয়া 
থাকে (ধল্মপদ ৪০, ৪১, ও ৯১) স্ুুত্তনি. মুনিম্ত্ত, ১. ৭ ও ১৪7 দদ্বযতান্ছু- 
পস্সনম্থত্ত ২১-২৩$ ও বিনয়পিটক চুল্লবগ্গ. ৭, ৪. ৭ দেখ )। জ্ঞানী পুরুষের 
নিকট যাহা আলোক অন্ঞতানের নিকট তাহাই অন্ধকার, ঘ্বয়তানুপস্সনসুতের 
৪০ শ্লোকের এই বিচার “ষ| নিশা! সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংবমী* (গী. ২, 
৩৯) গীতার এই বিচারের অন্ুক্ূপ ; এবং "অরোসনেয্যো ন রোসেতি*--অর্থা্ 
নিজেও কষ্ট পায় না, অন্যকেও কষ্ট দে না, মুনিস্ৃত্তের ১০ শ্লৌোকের এই বর্ণন! 
গীতার প্যম্মাক্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোছ্বিজতে চ যঃ* ( গী. ১২. ১৫) এই' 
বর্ণনার সদৃশ । সেইরূপ সল্লস্ুত্ের “যাহার জন্ম তাহারই মৃত্যু” এবং “ভূতদিগের 
আদ্দি ও অন্ত অব্যক্ত হওয়ায় তাহার জন্য শোক করা বৃথা” (সল্লন্ত্ব,১ ও ৯ এৰং 
গী. ২, ২৭ ও ২৮) ইত্যাদি বিচার অল্প শব্দভেদে গীতারই বিচার গীতার দশম 
অধ্যায়ে কিংবা অন্কগীতার (মভা. অশ্ব. ৪৩. 8৪) পজ্যোতি্নান্দিগের মধ্যে সুর্য, 
নক্ষত্রদিগের মধ্ো চন্দ্র, এবং বেদমন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী” ইত্যার্দি যে বর্ণনা আছে 
তাহাই অবিকল সেলন্ত্তের ২৭ ও ২২ শ্লোকে এবং মহাবগ্গে (৬. ৩৫. ৮) 
পাঁওয়! যাক়। ইহা ব্যতীত ছোট-খাটে! শবসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য, ৬. তৈলং 
স্বকীয় গীতার ইংরাজী ভাষান্তরের টিপ্লনীতে দেখাইয়াছেন। তথাপি প্রশ্ন উঠে 
যে, এই সাঘৃশ্য কিরূপে উৎপন্ন "হইল ? এই বিচার মূলে বৌদ্ধদিগের, বা 
বৈদিক ধর্মের ? এবং ইহা হইতে কি অনুমান হয় % কিন্তু এই প্রশ্নসমূহের নির্ণকন 
করিবার জন্য সে সময়ে যে সাধন পাওয়। গিরাছিল, তাহা অপূর্ণ থাকায় উপরি- 
উক্ত আশ্চর্য্য শব্দসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য প্রদর্শন অপেক্ষা আর বেশী কিছু এই 
বিষয়ে /তৈলং লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে সকল 
নান বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা . হইতে 
পারে বলিয়া এখানে বৌদ্ধখন্দ্ের সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি। 
৬তৈলং-কৃত গীতার ইরাজী ভাবাস্তর যাহা “প্রাচ্যধশ্বগ্রন্থমালাক়” প্রকাশিত 
হইয়াছে, উহাতে পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! বৌদ্ধধর্থগ্স্থসমূহের ইংরাজী অনুবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় প্রায় সেই সকল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ 
করা হইয়াছে এবং প্রমাণার্থ উপস্থাপিত বোদ্ধগ্রন্থের স্থলনির্দেশও এই সকল 
ভাষাস্তরেরই অন্থ্যায়ী করা হইয়াছে । কোন কোন স্থলে পালী শব ও বাক্য. 
মুল পালী গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে । 

এই কথা এখন নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হইয়াছে যে, জৈনধর্মের ন্যায় বৌদ্ক- 
ধর্মও আপন বৈদিক ধর্শরূপ পিতারই পুত্র, ষে নিজের "সম্পত্তির অংশ লইয়া 
কোন কারণে পৃথক হইয়া গিয়াছে ; অর্থাৎ উহা পরকীয় নহে, কিন্ত তৎ 
এখানে বে ব্রাঙ্গণধর্ন ছিল, উহ্থারই এখানেই উৎপন্ন এক শাখা । সিংহলঘীপের' 
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মহাঁবংল কিংবা দীপবংসাদি পুরাতন পালীগ্রন্থে, বুক্ধের পরবর্তী বাজ ছিগের ও 
বৌস্ক আচাধ্য-পরম্পরার যে বর্ণন আছে, তাহা হইতে হিসাব করিয়া দেখিলে 
নিষ্পপ্ন হয় যে, ৮* বৎসর বরসে খুষ্টপূর্ব ৫৪৩ অবে, গৌতমবুদ্ধের মৃত্যু 
হয়। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি কথা অসন্বদ্ধব আছে; এইজন্য প্রোঃ মোক্ষ- 
মুলর এই গণনাদম্বন্ধে সুক্্স বিচার করিয়। বুদ্ধের প্রর্কৃত নির্বাণকাল খৃষটপূর্ব্ব 
৪৭৩ অবে হইয়াছিল বলিয়াছেন; এবং পঁ কালই অশোকের শিলালিপি হইতে 
সিদ্ধ হয় ইহা! বুহলরও দেখাইয়্াছেন। তথাপি প্রোঃ রিজ-ডেভিড্স. এবং ভাঃ 
কের্ণএর ন্যায় কোন কোন তত্বানুসন্ধায়ী, ইহা! অপেক্ষা ৬৫ ও ১০* বৎসর 
'সআরও পরের দিকে হটাইতে চাহেন। প্রোঃ গায়গর সম্প্রতিই এই সমস্ত মতের 
বিচার করিয়। খুঃ পুঃ ৪৮৩ * অব্কে বুদ্ধের নির্বাণকাল স্থির করিয়াছেন । 
তন্মধ্যে যে কালই স্বীকার কর না কেন, বুদ্ধের জন্ম হইবার পূর্বেই বৈদিকধর্্ম 
পুর্ণাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, এৰং শুধু উপনিষদ, নহে, কিন্ত ধর্নহুত্রের ন্যায় 
গ্রস্থও তাহার পুকব্বেই রচিত হইয়াছিল, ইহ! নির্বিবারদ। কারণ, পালী ভাষার 
প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্শগ্রন্থসমুহেই লিখিত আছে যে, “চারি বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, 
জ্যোতিষ, ইতিহাস ও নিঘণ্ট,” প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী সাত্বিক গৃহস্থ ব্রাঙ্মণদিগকে 
এবং জটাধাী তপস্বীদ্িগকে গৌতম বুদ্ধ তর্ক করিয়া আপন ধর্মে দীক্ষিত 
করেন ( স্বত্তনিপাতের মধ্যে সেলন্ুত্তের সেলের বর্ণনা ও বথ্থু গাথা ৩০-৪৫ )। 
কঠাদি উপনিষদে (কঠ, ১, ১৮) সুণ্ড. ১. ২৫ ১০) এবং উহীদ্দিগকেই লক্ষ্য 
করিয়া গীতাক়্ (২, ৪*-৪৫? ৯,২*, ২১) যাগবজ্ঞাদি শ্রোতকর্শের যেরূপ 
লঘ্ুতা বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ এবং কোন কোন অংশে সেই সকল শব্মেরই 
ছার তেবিজ্জন্ত্তে (ত্রেবিদ্য সুত্রে) বুদ্ধও স্বমতানুসারে “ষাগধজ্ঞাদিকে” অনু- 
পযোগী ও ত্যাজ্য স্থির করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ যাহাকে ব্রক্ষসহ্ব্যতায়' (ব্রহ্ধ- 
সহব্যতায় _ ব্রহ্মসাধুজ্যতা ) বলেন সেই অবস্থ। কিরূপে প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহার 
নিরূপণ করিয়াছেন। ইহ! হইতে স্প প্রকাশ পান্প যে, ব্রাক্ষণধর্শের কর্মকাণ্ড 
ও জ্ঞানকাও-_কিংব! গাহ্স্থ্ধর্্ম ও সন্ন্যাসধর্মম, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি--এই 
ছুই শাখ৷ সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হুইবার পর, তাহার সংস্কার-সাধনের জন্য 
বৌদ্ধধন্্ন উৎপন্ন হয়। সংস্কার-সাধনের সাধারণ নিয়ম এই ষে, উহাতে 
কোন কোন বিষয় বজাক্প খাকে এবং কোন কোন বিষয় পরিবর্তিত হয়। তাই 

*. শ্রোঃ মোক্ষমূলর স্বকীয় ধর্দপদের ইংরাজী ভাবাত্তরের প্রস্তাবনা বুদ্ধের নিরধ্যাণকাল- 
সম্বন্ধী্ন বিবরণু দিয়াছেন 5.3. চ৮. ড01, 20, 1000, 00, আস্-1 এবং ডাঃ 

গায়গর ১১১২ অন্দে প্রকর্ণীশিত ম্বীর মহাবংসের ভাধান্তরের প্রস্তাবনায় উহ্থার সমালোচনা, 
করিয়াছেন--তাহা! দেখ (2199 76212077452 10৩ [015 ০০৪ ১91) 058 
99015 10670 1, 85116) 



তাগ ৬-_গীত। ও বৌদ্ধ্রন্ছ । ৮১ 
এই নিয়মানুসাবে, বৌদ্ধধন্দ্দে বৈদিকধন্দ্ের কোন্ কোন্ কথা। বজাদ্ রাখ! 
হইয়াছে এবং কোন্ ফোন্ বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিচার 
করিব। এই বিচার গাহস্থ্ধর্্ম ও সন্মান এই ছ্ইয়ের পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে 
করিতে হইবে । কিস্তু যৌদ্ধধন্্ন মূলে সন্যাসমার্গায় কিংবা নিবৃতিপ্রধানই 
হওয়ায় প্রথমে ছুইয়ের সন্ন্যাসমার্গের বিচার করিয়া! তাহার পর উভয়ের গারস্থ্য- 
ধর্মের তারতম্য সম্বদ্ধে বিচার করিব । 

বৈদিক সন্নযাসধর্ম্ের প্রতি লক্ষ্য করিলে উপলব্ধি হইবে ষে, কর্ধময় জগতের 
সমন্ত ব্যবহার তৃষ্ণামূলক সুতরাং ছুঃখময় ; উহ! হইতে অর্থাৎ জন্মমরণের 
ভবচক্র হইতে 'আত্মার চিরমুক্তি সাধনের জন্য মনকে নিফাম ও বির করিয়! 
উহাকে দৃশ্য জগতের মূলে অবস্থিত আত্মস্বরূপ নিত্য পরব্রন্মে সমাধান পূর্বক 

ংসারিক কন্মসকল সর্বথা ত্যাগ কর! উচিত); এই আম্সনিষ্ঠ অবস্থাতেই 
সর্বদ! নিমগ্ন থাক! সন্যাসধর্শের যুখ্য তত্ব । দৃশ্যজগৎ নামরূপাত্মক ও নশ্বর ঃ 
এবং তাহার অখণ্ডিত ব্যাপার কর্মবিপাক প্রযুক্তই বরাবর বজায় আছে। 

কম্মনা-বত্ততী লোকে। কম্মনা বত্ততী পজা (প্রজা! )।. - 
কম্মনিবন্ধন। সতত! ( সত্বানি ) রথস্সাহণীব যায়তো। ॥ 

অর্থাৎ “কর্মের দ্বারাই লোক ও প্র! বজায় আছে; চল্তি গাড়ী যেরূপ 
বরথের কীলকের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়, সেইপ্রকার প্রাণীমাত্র কর্মের বার! বন্ধ 
হইয়! আছে* ( সুত্তনি, বাসেঠস্কত্ত, ৬১)। বৈদিকধর্খের জ্ঞানকাণ্ডের উক্ত 
তত্ব, অথবা জন্ম-মরণের চক্র বা! ব্রন্গা, ইন্ত্র, মহেশ্বর, ঈশ্বর, যম, প্রভৃতি অনেক 
দেবত! এবং উদ্থাদের বিভিন্ন ্বর্গপাঁতালাদি লোক সমূহের ব্রাহ্মণধন্মে বর্ণিত অন্তিস্ক 
বুদ্ধের মান্য ছিল; এবং সেইজন্যই নামরূপ, কন্মবিপাক, অবিদ্যা, উপাদান ও - 
প্রকৃতি প্রভৃতি বেদান্ত ব সাংখ্যশান্ত্রের শব্ধ ও ব্রহ্মাদি বৈদিক দেবতা দিগের, 
কথাও (বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া) নূযনাধিক তেদে বৌদ্গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায়| দৃশ্ট জগৎ নশ্বর ও অনিত্য এবং উবার ব্যবহার কর্ম্- 
ৰিপাকনিবন্ধন চলিতেছে, ইত্যাদি কর্মজগৎসংক্রাস্ত বৈদিক ধর্মের সিদ্ধান্ত বুদ্ধের 
মান্য হইলেও নামরূপাত্মক নশ্বর জগতের মূলে নামরূপের অতিরিক্ত আত্মন্বরূপ 
পরব্রদ্মের সমান এক নিত্য ও সর্বব্যাপী” বস্ত আছে, বৈদিক ধর্মের অর্থাৎ 
উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না। এই ছুই ধর্মের মধ্যে ইহাই 
গুরুতর প্রভেদ। গৌতম বুদ্ধ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আত্মা ঝ ব্রহ্ম বস্তত কিছু 
নাই--কেবল ভ্রম; তাই জাত্মানাত্মবিচারে ঝ৷ বরঙ্গচিস্তনের গোলযোগে পড়ির! 
বৃথ! সমগ্র 'সষ্ট করা কাহারও উচিত নহে ( সববাসবস্ুত্ত,.*৯-১৩ দেখ)। আত্মার 
সম্বন্ধে কোন প্রকার কল্পনাই বুদ্ধের মান্য ছিল না, ইহ দীকষিকাযের অন্তর্গত 
বক্ষালস্থত্ত হইতেও স্পষ্ট প্রকাশ পায়।” * 

ক বরঙ্মজালহৃত্তের ভাষাস্তর ইংরালীতে হয় নাই, কিন্তু .তাহার সংক্ষিপ্ত সার রিজ্- ডেভিড্স্ 



৫৮২ গীতারহস্য অথব! কম্মযোগ-পরিশিষ্ট। 

এই সকল সুত্তে প্রথমে বল! হইয়াছে বে, আত্ম ও ব্রন্ম এক কি ছুই; 
আবার এই প্রকার ভেদই বলিবার সমন আত্মার ৬২ প্রকার বিভিন্ন কল্পনার 
কথ বলিয়া! বল! হইম্নাছে বে, এই সমস্তই মিথ্যা “দৃষ্টি” ; এবং মিলিন্দ-প্রশ্নে ও 
বৌদ্ধধন্মানহ্ছসারে “আত্ম! বলিয়া কোন যথার্থ বস্ত নাই এইরূপ নাগসেন ওআ্ীক 
মিলিন্দকে ( 1010217061) স্পষ্ট বলিম্মাছেন (মি. প্র, ২, ৩. ৬ ও ২, ৭, 
১৫)। আত্মা ও তদ্ধৎ ব্রহ্ম ছুইই ভ্রম, সত্য নহে, এইক্ধপ স্বীকার করিলে 
তো ধন্মের ভিত্তিই ধসিল্না যায়। কারণ, তাহলে তো সমস্ত অনিত্য বস্তই 
অবশিষ্ট থাকে, এবং নিত্য সুখ বা সেই সুখের ভোক্তাও কেহ থাকে না) 
এবং এই কারণেই তর্কদৃষ্টিতে এই মত শ্রীশঙ্করাচার্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন । 
কিন্তু এখন আমাকে কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত বৌদ্ধ- 
ধর্ম কি, এইজন্য এই তর্ক এখানেই ছাড়িয়া! দেখিব যে, বুদ্ধ স্বকীয় ধর্মের কি 
উপপত্তি বলিয়াছেন। আত্মার অস্তিত্ব বুদ্ধের মান্য না হইলেও, (১) কর্ম 
বিপাক নিবন্ধন নামরূপাত্মক দেহকে (আত্মাকে নহে) নশ্বর জগতের প্রপথেন' 
পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং (২) পুনর্জন্মের এই চক্র বা সমস্ত 
সংসারই ছুঃখময়, এই দুই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ একমত ছিলেন; ইহ! হুইতে 
মুক্তি লাভ করিয়া চিরন্তন শান্তি বা সুখ অর্জন করা অত্যাবশ্যক । এই 
প্রকার সাংসারিক ছঃখের অস্তিত্ব এবং তন্নিবারণের আবশ্যকতা, এই হুই বিষ 
স্বীকার করিলে বৈদিক ধর্মের এই প্রশ্নটি সমান থাকিক়! যায় যে, ছুঃখ নিবারণ 
করিয়া! অত্যন্ত স্থখলাভের পন্থাটি কি; এবং উহার কোন-নাকোন সন্তোষজনক 
ঠিক ঠিক্ উত্তর দেওয়। আবশ্যক হয়। উপনিষৎকারেরা বলিয়াছেন যে, যাগ-. 
যজ্ঞাধি কর্মের দ্বারা ভব্চক্র হইতে মুক্তি লীভ করা যায় না এবং বুদ্ধ আরও 
একটু বেশী অগ্রসর হইয়া! এই সমস্ত কর্্মকে হিংসাত্মক স্থতরাং সর্থা ত্যাজ্য 
ও নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। সেইরূপ স্বয়ং '্রহ্মকেই” এক মহা ভ্রম বলিয়! 
মনে করিলে, হুঃখনিবারণার্থ ব্রহ্গমজ্ঞানের মার্গকেও ভ্রান্তিমুলক ও অসম্ভব 
বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে ছুঃখময় ভবচক্র হইতে মুক্তিলাভের, 
মার্গটি কি? বুদ্ধ ইহার উত্তর দিয়াছেন যে, কোন রোগ দূর করিতে হইলে 
সেই রোগের মূল কি তাহ স্থির করিয়া সেই মুল কারণকেই উন্মুলিত “করিবার 
জন্য সংবৈদ্য যেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাংসারিক ছুঃখের রোগ 
দুর করিবার জন্য (৩) উহার কারণ অবগত হইয়া (৪8) সেই কারণকেই 
দুর করিবার মার্গ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবলম্বন কর! উচিত। এই কারণ-' 
সমূহের বিচার করিলে দেখা যায় যে, তৃষ্ণা বাঁ বাসনাই এই জগতের সমস্ত 
ছুঃখের মূল) এবং এক নাম-রূপাত্রক দেহের নাশ হুইলে, অবশিষ্ট এই 
5, 0, 15, ০1 আস 10005 005 জযাতিযার  দিয়াছেন-তাহা 
দেখ। টু | : 



ভাঁগ ৬-_ গীত ও বৌদ্ধ গ্রন্থ । ৫৮৩ 

ৰাসনাতআক বজ হইতেই অন্যান্য নামরূপাজ্মক দেহ পুনংপুনঃ উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । এবং তাহার পর বুদ্ধ স্থির করিগাছেন যে, পুনর্জন্মের 
খেময় সংসার হইতে যুক্তি লাভ করিবার জন্য হীন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধ্যান ও 

বৈরাগ্যেত্র দ্বারা! তৃষ্তার সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়। সন্্াসী বা ভিক্ষু হওয়াই এক 
প্রকৃত মার্গ, এবং এই বৈরাগ্যবুক্ত সন্ন্যাস হইতেই চিরন্তন শাস্তি ও নিত্য 
সখ লাভ কর! যায়। তাৎপর্যা এই যে, যাগবঙ্জাদির এবং আত্মানাতু- 

বিচারের গোলযোগে না পত়িরা, নিয়োক্ত চারি প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপরেই 
বৌদ্ধধর্ম খাড়া! কর! হুইগ়্াছে-_সাংসারিক ছুঃখের অস্তিত্ব, তাহার কারণ, তাঁহার 
নিরোধ বা নিবারণ করিবার আবশ্যক তা, এবং উহা! সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য 
বৈরাগ্যরূপ সাধন ; কিংব। বৌদ্ধ পরিভাষ! অন্নসারে অনুক্রঘে ছুঃখ, সমুদর, 
নিরোধ ও মার্গ। নিজ ধন্মের এই চারি মৃণত খ্ব- ক বুদ্ধ *আর্ধযসত্য* নান দিয়া- 
ছেন। উপনিষদের আত্মগানের বদলে চারি আধ্যসত্যের প্রত্যক্ষ ভিত্তির 
উপর এই প্রকারে বৌদ্ধধন্্রকে দাড় করাইলেও নিত্য শাস্তি বা সুখ লাভ করি- 
বার জন্য তৃষ্ণা কিংব৷ বাসনার ক্ষক্ন করিয়। মনকে নিক্ধাম করিবার যে মার্গ 
বুদ্ধের উপদিষ্ট সেই মার্গ (চতুর্ব সতা), এবং মোক্ষলাভের জন্য উপ- 
নিষদের বর্ণিত মার্শ-_-এই হই মার্শ বস্তত একই হওয়ায়, ছুই ধন্মের চরম দৃশ্য 
সাধ্য মনের নির্ব্বিঘম্ন অবস্থাই, ইহা৷ স্পষ্ট দেখ! যায়। কিন্ত এই ছুই ধর্মের মধ্যে 
প্রভ্ এই যে, ব্রদ্ধ ও আত্মাকে ধাহারা এক বলিয়। মানেন সেই উপনিষৎ- 
কারের! মনের এই নিফাম অবস্থাকে “আত্মনিই+, ব্রহ্মসংস্থা”, ব্রিহ্মভৃততা” 
ব্রহ্মনির্বাণ” (গী, ৫. ১৭-২৫ ; ছাং, ২, ২৩, ১), অর্থাৎ ব্রহ্মেতে আত্মার লন 
হওয়া, ইত্যাদি চরম আধারস্থচক নাম দিয়াছেন, এবং বুদ্ধ উহাকে কেবল 
“নির্বাণ অর্ধাৎ “বিরাম পাওয়া ব। প্রদীপ নিভিবার ন্যায় বাসনার নাশ হওয়া” 
এই ক্রিয়াপ্রদর্শক নাম দিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্ম বা আত্ম। ভ্রম, ইহা বলিবার 
পর এই প্রশ্রই আর থাকে না যে, “বিরাম কে পান, ও কেমন করিয়া 
পায়” ( সুত্তনিপাতে রতনস্ুত্ত ১৪ ও বঙ্গীসন্থত্ত ১২ ও ১৩ দেখ)) এবং বুদ্ধি- 
মান ব্যক্তির এই গু প্রশ্নের বিচারও করা উচিত নহে, ইহা! বুদ্ধ স্পট বলিয়াছেন 
€(সব্বাসবন্ত্ত ৯-১৩ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৪, ২, ৪ ও ৫ দেখ )। এই অবস্থ। প্রাপ্ত 
হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, এই জন্য এক দেহের নাশ হইয়া অন্য দেহ প্রাপ্ত 
হইবার সাধারপ ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রযুক্ত “মরণ” শব্দের উপষোগ বৌদ্ধধন্মের অনুসারে 
“নির্বাণ পুশ্বন্ধে করিতেও পারা যায় না। নির্বাণ তে! "মরণের মরণ কিংব! 
উপনিষদের বর্ণন। অস্ুসারে প্মৃত্যু পার হইবার পথ*-_শুধু মরণ নহে। সাপ 
যেরূপ আপন নিশ্দোক পরিত্যাগ করিতে ভয় পাঁয় না, সেইরূপ এই অবস্থায় 
উপনীত মনুষ্য নিজের শরীরের জন্য ভাবে না, বুহদারণ্যক-উপনিষদে (৪. ৪, ৭) 
এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়। হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত বৌদ্বভিক্ষুর বর্ণনা করিবার সমগ্র 
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দস্তনিপাতের অন্তর্গত উরগন্ুত্তের প্রত্যেক শ্লোকে গৃহীত হইক়্াছে।' "আক : 
নিষ্ট ব্যক্তি পাপপুণ্যে সর্বদাই অলিপ্ত থাকার (বু. ৪. ৪. ২৩) মাতৃবধ কিংবা. 
পিভৃবধের সদৃশ পাতকেরও দোষ তাহাকে স্পর্শ করে না”, বৈদিক ধর্মের এই 
তত্ব ( কৌধী, ব্রা, ৩. ১) ধন্মপদে শবশঃ যেমনটি-তেমনি বল! হইরাছে ( ধন্ম, 
২৯৪ ও ২৯৫ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৪. ৫.৭ দেখ)। সার কথা, ব্রদ্ধও আত্মার 
অস্তিত্ব বুদ্ধ শ্বীকার না করিলেও মনকে শান্ত, বিরক্ত ও নিফাম করা প্রভৃতি 
মোক্ষলাতের ষে সকল সাধন উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল-সাধনই 
বুদ্ধের মতে নির্বাণলাভের পক্ষেও আবশ্যক, এই জন্য বৌদ্ধ যতি ও বৈদিক 
সন্নযানীর বর্ণনা মানসিক অবস্থার দৃষ্টিতে একই রকমের; এবং সেই কারণেই 
পাপপুপ্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে, এবং জন্ম.মরণের চক্র হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে বৈদিক 
সঙ্গযাসধর্থ্ের সিন্ধাস্তই বৌদ্ধধর্মেও বজায় রাখ! হইয়াছে । কিন্তু বৈদিক ধর 
গৌতম বুদ্ধের পূর্বববন্তী হওয়ায়, এই বিচার আদলে যে বৈদিক ধর্েরই সে 
বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

বৈদিক ও বৌন্ধ সন্নযাসধর্থের ভেদাভেদ কি, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে 
গাস্থাধর্ঘম সম্বন্ধে বুদ্ধ কি বলিয়াছেন তাহা! দেখা যাক্। আত্মানাত্মবিচারের তত্ব 
জ্ঞানকে প্রাধান্য ন! দিয় সাংসারিক ছঃখের অস্তিত্ব প্রভৃতি দৃশ্য ভিত্তির উপরেই 
বৌদ্ধধর্কে খাড়া! কর! হইলেও, মনে থাকে যেন, কৌতের ন্যায় আধুনিক 
পাশ্চাত্য পঞ্চিতদিগের নিছক্ আধিভৌতিক ধর্মের সদৃশ--কিংবা গীতাধর্্বের 
মত-_ বৌদ্ধধর্ম মূলে প্রবৃত্তিমূলক নহে। ইহা! সত্য যে, উপনিষদের আত্মজ্ঞানের 
তাত্বিক “দৃষ্টি* বুদ্ধের মান্য নহে, কিন্তু "সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ করিরা মনকে 
নির্ব্িষয় ও নিফাম করাই এই জগতে মনুষ্যের একমাত্র পরম কর্তব্য”, বুহদাঁ- 
রপ্যক উপনিষদে বর্ণিত যাজ্ঞবন্ক্যের এই সিদ্ধান্ত (বৃ. ৪, ৪. ৬) বোদ্ধধন্থে 
সম্পূর্ণরূপে বন্দায় রাখা 'হইয়াছে। এই জন্য বৌদ্ধধর্ম মূলে কেবল সন্্যাস- 
প্রধান হইয়াছে । সংসারকে ত্যাগ না করিয়া, কেনল গৃহস্থাশ্রমেই থাকিলে, 
পরম সুখ ও অরৃতাবস্থা লাভ কর কখনই সম্ভব নহে, ইহাই বুদ্ধের সমস্ত 
উপদেশের তাৎপর্য্য হইলেও ইহা বুঝিতে হইবে না যে, উহাতে গাহৃস্থ্যবৃত্বির 
কিছুমাত্র বিচারই নাই। ভিক্ষু না হইয়া, বুদ্ধ, বুদ্ধের ধর্ম ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগের 
ংঘ বা মওলী-_-এই তিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, প্বুদ্ধং শরণং গচ্ছামিঃ 

ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি* এই সংকল্প উচ্চারণের দ্বার! বাহার! 
এ তিনের শরণাপন্ন হয়, বৌদ্ধগ্রন্থে তাহাদিগকে “উপাসক” বল হয় * ইহারাই 
বৌদ্ধধর্্মীবলম্বী*গৃহস্থ | এই উপাসকের! স্বকীয় গার্স্থাবৃত্তি কিরূপে নির্বাহ 
করিবে তৎপন্বপ্ধে বিভিন্ন প্রপঙ্গে স্বরং বুদ্ধ কোন কোন স্থানে উপদেশ করিয়াছেন 
(মহাপরিনিববাপন্থত্ব, ১, ২৪)। বৈদিক গার্স্থাধন্থ্ের মধ্যে হিংসাত্বক শ্রোত 
বাগবজ্জ ও চাতুর্ববপ্যতেদ বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না। এই বিষয়গুলি, ছাতক: 
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দিলে, ন্ডার্ড পঞ্চ মহাঘঞ্ঞ, দানাদি পরোপকারধর্্ব ও নৈতিক আচরণ করাই 
দবৃহস্থের কর্তব্য থাকিপ্! যায়; এবং গ্ৃহস্থধর্্ম বর্ণন। করিবার সময় বৌনবধপ্মগ্রন্থে 
কেবল এই সকপ বিষয়ের্ই উল্লেখ করা হর়। পঞ্চমহাষজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থ 
অর্থাৎ উপাসকের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে, ইহা বুদ্ধের মত। তিনি স্পঞ& 

বলিষাছেন যে, অহিংসা, সত্য, অন্তেয্, সর্ধভৃতে দম! ও (আত্মা ত্বীকৃত না 
হইলেও ) আত্মৌপম্যদৃষ্টি, শৌচ বা! মনের পবিত্রতা, এবং বিশেষ করিয়া! সৎপাত্রে 
অর্থাৎ বৌদ্ধ-তিক্ষুকে এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষু-সংঘকে অন্নবস্ত্রাদি দান করা প্রভৃতি নীতি- 
ধর্মের পালন বৌদ্ধ উপাসককে করিতে হইবে । বৌদ্ধধর্দে ইহাকেই “শীল” 
বলে? এবং উভয়ের তুলন! করিলে স্পষ্ট উপলদ্ধি হয় যে, পঞ্চমহাযজ্ঞের ন্যায় এই 
নীতিধর্শ্মও ব্রাহ্মণধর্ষ্ের ধর্স্থত্র এবং প্রাচীন স্বৃতিগ্রন্থ (মন্ু, ৬. ৯২ ও ১*, ৬৩ 
দেখ) হইতে বুদ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন । * অধিক 1ক, স্বপ্পং বুদ্ধ এই আচরণ বিষস্বে 
প্রাচীন ব্রাঙ্গণ-ধন্মিকস্ৃত্তে প্রাচীন ব্রাঙ্গপদিগের স্ততি করিয়াছেন ; এবং মন্তু- 
স্থৃতির কতক শ্লোক তো! ধম্মপদ্দে অক্ষবশ পাওয়া যাক (মনু, ২. ১২১ ও ৫, ৪৫ 
এবং ধন্্পদ ১৯ ও ১৩১ দেখ )। বৈদ্দিকগ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম্থে কেবল পঞ্চ- 
মহাবজ্ঞ ও নাতিধর্্মই লওয়! হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু গ্ৃহস্থা শ্রমে সম্পূর্ণ মোক্ষ- 
লাভ কখনও হয় না, বৈদিকধর্ম্মে পূর্বে কোন কোন উপনিষৎকার কর্তৃক প্রতি- 
পাদিত এই মতও বুদ্ধ শ্বীকার করির়াছেন। উদাহরণ যথা-_ন্ৃত্তনিপাতের 
ধর্মিকমুত্তে ভিক্ষুর সঙ্গে উপাসকেঞ্স তুলনা করিয়। বুদ্ধ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 
উত্তম শীলের দ্বারা গৃহস্থ বড় জোর “ন্বপ্নংপ্রকাশ” দেবলোক প্রাপ্ত হইবে, কিন্ত 
জন্মমরণের চক্র হইতে সম্পূর্ন মুক্তি লাতের জন্য সংসার ও পুব্রকলত্রাদি ত্যাগ 
করিয়। শেষে উহাকে ভিক্ষু-ধর্মই স্বীকার করিতে হইবে (ধন্মিকস্ত্ত্ত ১৭, ২৯5 
ও বু, ৪, ৪. ৬ ও মভা, বন. ২. ৬১ দেখ )। তেবিজ্জন্ত্তে বর্ণিত হইয়াছে ( তে, 
স্ব, ১, ৩৫ 7 ৩.৫ ) ষে, কর্ধমাগীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্ক. করিবার 
সময় নিজের উক্ত সন্গ্যাসগ্রধান মত সিদ্ধ করিবার জন্য বুদ্ধ “তোমার ব্রন্দের 
যদ্দি স্ত্রীপুত্র ও ক্রোধ-লোভ নাই, ভবে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে থাকিয়! ও যাগবজ্ঞাদি 
কাম্য কর্ম করিয়া ভোমাদের ব্রক্গপ্রাপ্তি কিরূপে হইবে” এই প্রকার যুক্তিবাদ 
করিতেন। এবং এই কথাও গুপিদ্ধ আছে যে, স্বয়ং বুদ্ধ যৌবনকালেই নিজের 
স্বীপুত্র ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুধ্্ অঙ্গীকার করিবার ছয় বৎসর পরে তিনি 
বুদ্ধাবস্থ প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের সমকালীন, কিন্ত তাহার পুর্বেই সমাধিপ্রাপ্ত, 
মহাবীর নামূক শেষ জৈন তীর্ঘকরেরও উপদেশ এইব্সপই | কিন্তু তিনি বুদ্ধের 
ন্যায় অনাত্ববাদী ছিলেন ন1; এবং এই ছুই ধর্মের মধ্যে 'গুরুতর*প্রভেদ এই 
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ষে, বন্ত্প্রাবরণার্দি এঁহিক সুখত্যাগ এবং অহিংসা ব্রত প্রভৃতি ধর্শপালন জৈন 
বৃতি বৌদ্ধভিক্ষু অপেক্ষ। অধিক কড়াক্কড়িভাবে পালন করিতেন ) এবং অদ্যাপি 
পালন করিয়৷ থাকেন। আহারেরই জন্য ইচ্ছাপূর্বক মার! হয় নাই এইরূপ 
প্রীণীদিগের 'পবত্ত” (সং, প্রবৃত্ত ) অর্থাৎ “তৈয়ারী মাংস” (হাতী, সিংহ প্রভৃতি 
কোন কোন প্রাণীকে বর্জন করিয়া) বুদ্ধ স্বয়ং থাইতেন এবং “পবত্ব” মাংস 
ও মৎস্য বৌদ্ধতিক্ষুদিগকে ও তিনি খাইতে অন্থমতি দিয়াছেন ; এবং বস্ত্র ব্যতীত 
নগ্ন হইয়৷ ভ্রমণ কর! বৌদ্ধতিক্ষুধন্ম্ের নিয়মান্ুসারে দোষ ( মহাঁবগ্গ ৬. ৩১, ১৪ 
ও ৮,২৮১) সারকথা, অনাত্মবাদী ভিক্ষু হও, ইহা বুদ্ধের নিশ্চিত উপদেশ 
হইলেও, কারক্লেশময় উগ্র তপ সম্বন্ধে বুদ্ধের অভিমত ছিল ন৷ ( মহাবগ্গ ৫, ১. 
১৬ ও গী. ৬. ১৬); বৌদ্ধভিক্ষুদ্িগের বিহারের অর্থাৎ তাহাদের থাকিবার 
মঠের সমস্ত ব্যবস্থাও এরূপ রাখা হইত যাহাতে শরীরের বেশী কষ্ট না হয় এবং 
প্রাণায়ামাদি ষোগাভ্যান সহজে হইতে পারে । তথাপি অহৃতাবস্থা ব। নির্বাণস্থখ 
প্রার্থির জন্য গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই হইবে, এই তত্ব বৌদ্ধধর্ম পুরাপুরি বজায় 
থাকায় বৌদ্ধধর্ম ষে সন্্যাসপ্রধান, ইহা বলিতে কোন প্রত্যবায় নাই। 

 ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মানাত্ম-বিচার ত্রমের একট! বড় জালমাত্র, ইহাই যদ্দিও 
বুদ্ধের স্থির মত ছিল, তথাপি এই প্রত্যক্ষ কারণের জন্য অর্থাৎ হুঃখমক্প সংসার- 
চক্র হইতে মুক্ত হইয়া নিরন্তর শাস্তি ও সুখ লাভ করিবার জন্য উপনিষদে 
বর্ণিত সন্যানমার্গীদিগের সাধন-_বৈরাগ্যের দ্বার! মনকে নির্বিষয় করা-_ 
তাহার স্বীকৃত হইক়্াছিল। এবং চাতুর্বর্যভেদ ও হিংসাত্মক যাগষন্ঞ ত্যাগ 
করিয়া! বৌদ্ধধর্ম বৈদিক গার্স্থাধন্ম্ের নীতিনিয়মই অল্প হেরফেরে গৃহীত 
হইয়াছে, ইহা যখন সিদ্ধ হইল, তখন যর্দি উপনিষদ ও মন্ুস্বৃতি ইত্যাদি গ্রন্থে 
বৈদিক সন্গ্যাপীদিগের বে বর্ণনা আছে তাহা, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরদের বা অর্থৎ- 
দিগের বর্ণন। অথবা অহিংসাদি নীতিধশ্ম, ছুই ধঙ্দে একই সমান--কখন কখন 
শবশও একই-_দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কিছু আশ্চধ্যের বিষয় নহে, এই 
সমস্ত কথা মূল বৈদিক ধর্ম্েরই । কিন্তু কেবল এই বিষন্নগুলিই বৌদ্ধের! 
বৈদিকধর্দ হইতে গ্রহণ করে নাই, প্রতুুতি দশরথজাতকের মত বৌদ্ধধন্মের 
জাতকণগ্রন্থও প্রাচীন বৈদিক পুর্রাণইতিহাসকথার বৌদ্ধধন্মীন্থকুল করিয়া রচিত 
রূপাস্তরমাত্র। শুধু বৌদ্ধেরা কেন, জৈনেরাও স্বকীয় অতিনব পুরাণসমূহে 
বৈদিক কথা-সকলের এইব্প রূপান্তর করিক্সাছে। খুষ্টের পর আবিভূর্ত 
মহল্মদীয় ধর্দে খৃষ্চরিত্রের এইরূপ এক বিপর্য্যয় করা হইয়াছে, ইহ! সেল সাহেব 
লিখিয়াছেন %* । আধুনিক গবেষণ। হইতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাইবলের' পুরা- 
হও অজ ০79% দত চত 2০৪45০৮0557): 
৪80 0১9 07011021025 1075008159১ 99০0, [%, 10. £8 ((009:0099 
(01999195 150 ), | 
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তন অন্বীকারের অন্তর্গত স্যন্টির উৎপত্তি, প্রলয় ও নোয়৷ প্রভৃতির কথা, প্রাচীন 
খাল্দীয় জাতির ধর্মকথার এইরূপ রূপান্তর করিয়া ইছুদীর| বর্ণন। করিয়াছে 
উপনিষৎ, প্রাচীন ধণ্থবথত্র ও মন্বম্থতিতে বর্ণিত কথা কিংব1 বিচার খন বৌদ্ধ- 
গ্রন্থে এইরূপ--অনেক সময় একেবারে শব্শ -গৃহীত হইরাছে, তখন সহজেই 
এই অনুমান হয় যে, ইহ! আসলে মহাভারতেরই । বোদ্ধগ্রস্থকারেক্ট এই সকল 
উহ! হইতেই উক্ত করিয়া থাকিবেন। বৈদিক ধর্থগ্রস্থের যে ভাব ও শ্লোক 
বোক্কগ্রন্থে পাওয়া! যার, তাহার কয়েকটা উদাহরণ প্রদত্ত হইল-_“জয়ের ছারা 
বৈরতা বৃদ্ধি হয়; এবং বৈরতা দ্বারা বৈরতার উপশম হয় না” ( মভা, উদ্দযো. 
৭১, ৫৯ ও ৬৩) “অন্যের ক্রোধকে শাস্তির দ্বারা জয় করিবে" ইত্যার্দি বিছর- 
নীতির উপদেশ (মভা, উদ্যো. ৩৮, ৭৯), এবং জনকের এই উক্তি-_"আমার এক 
বানু চন্দনে চর্চিত করা ও অন্য বাহু কাটিন্না ফেল আমার নিকট উভয়ই সমান”: 
(মভা. শাং. ৩২০. ৩৬)) ইহার অতিরিক্ত মহাভারতের আরও অনেক শ্লোক 
বৌদ্ধগ্রন্থে শবশ পাওয়া যায় ( ধম্মপদ ৫ ও ২২৩ ও মিলিন্নপ্রশ্ন ৭. ৩. ৫)। 
ইহ! নিঃসন্দেহ যে, উপনিষৎ, ব্্গস্যত্র ও মন্ুশ্মতি প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ বুদ্ধাপেক্ষা 
প্রাচীন, তাই উহাদের যে সকল শ্লোক ব! বিচার বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাদের 
বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলিতে পার! যায় যে, বৌদ্ধগ্রস্থকারের৷ সেগুলি উক্ত বৈদিক 

গ্রন্থ হইতেই গ্রহণ করিক়াছেন। কিন্তু এই কথ! মহাভারতের বিষয়ে বলিতে পার! 
যায় না। মহাতারতেই বৌদ্ধ 'ডাগোবাদিগের ষে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে 
স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহাভারতের শেষ সংস্করণ বুদ্ধের পরে হইস্নাছে। অতএব 
কেবল শ্লোকসাদৃশ্য হইতে স্থির সিন্ধান্ত করা বাইতে পারে ন৷ যে, বর্তমান 
মহাভারত বৌদ্বগ্রস্থের পৃর্বববন্তীই, এবং গীতা মহাভারতেরই এক অংশ হওয়ায় এ 
ন্যায়ই গীতাসন্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। তাছাড়া, গীতাতেই ব্রহ্মহ্ত্রের 
উল্লেখ আছে এবং ব্রহ্গস্থত্রে বৌদ্ধমতের খণ্ডন আছে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
অতএব স্থি তগ্র্ঞের বর্ণনা প্রভৃতি সম্বন্ধে (বৈদিক ও বৌদ্ধ) উভয়ের সাদৃশ্য 
ছাড়িয়া দিয়। এখানে বিচার করিব বে, উক্ত সংশয় দূর করিবার এবং গীতাকে 
নির্বিবাদরূপে বৌদ্গ্রন্থ হইতে প্রাচীন প্রমাণিত করিবার জন্য বৌদ্ধগ্রস্থে অন্য 
কোন উপকরণ পাওয়া যায় কি না। 

বৌদ্ধধর্মের মূল স্বরূপ নিছক নিরাত্মবাদী ও নিবৃন্তিমূলক, ইহ৷ উপরে বল! 
হইয়াছে। কিন্তু উহার এই স্বরূপ বেশী দিন টিকে নাই। তিক্ষুদিগের আচার 
সম্বন্ধে মতৃতেদ ঘটিল এবং বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাহার মধ্যে কেবল অনেক উপ- 
পদ্থাই গঠিত হইতে আরস্ত হয় নাই, কিন্তু ধন্মতত্বক্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ ষততেম্ব 
উৎপন্ন হইল। আজকাল কেহ কেহ এই তর্কও করিতে আরম্ভ করিয়াছেন , 
যে, "আত্মা নাই, এই উক্তি দ্বারা এই কথ! বলাই বুদ্ধের মনোগত অভিপ্রায় যে, 
*অঠিন্ত্য আত্মর্জানের শুফ তর্কের মধ্যে না গিক্সা বৈরাপ্য ও অভ্যাসের ঘার! 
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মনকে নিষাঁন করিতে প্রথমে চেষ্টা কর, আত্ম! থাক্ ব! নাই থাক্; মনোঁ- 
নিগ্রহের কাজই মুখ্য এবং তাহা সিদ্ধ করিবার চেষ্ট। প্রথমে কর! আবশ্যক” ॥ 
ব্রহ্ম বা আত্মার আদৌ অস্তিত্ব নাই এরূপ বল! তাহার অভিপ্রার নহে । কারণ, 
তেবিজ্জ ন্ৃতে স্বয়ং বুদ্ধ “ব্রহ্মসহব্যতায়” অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেলমুত্তে 
ও থের-গাথাতে “আমি ব্রঙ্গভূত” এইফ্সপ তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন ( সেলস, ১৪ 
থেরগ!. ৮৩১ দেখ )। কিন্তু মূল কারণ যাহাই হোৌক, ইহা! :নির্ব্িবাদ যে, এই 
প্রকার নানাবিধ মত, তর্ক ও উৎসাহী পন্থ। তত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে রচিত হইয়৷ প্রচার 
করিতেছিল যে, "আত্ম! ব! ব্রন্দের মধ্যে কোন নিত্য বন্তই জগতের মূলে নাই, 
যাহা৷ কিছু দেখা যায় তাহ! ক্গণিক .ব! শূন্য” অথবা “যাহা কিছু দেখা যায় তাহা 
জ্ঞান, জ্ঞান-ছাড়। জগত্তে কিছুই নাই* ইত্যাদি (বেনু, শাং ভা, ২. ২, ১৮7২৬ 
দেখ)। এই নিরীশ্বর ও অনাত্ববাদী বৌদ্ধ মতকেই ক্ষণিকবাদ, শুন্যাদ ও 
বিজ্ঞানবাদ বল! হয় । এই সমস্ত পস্থার এখানে বিচাব্র করিবার কোন প্রয়ো- 
জন নাই। আমাদের প্রশ্ন এতিহাসিক। তাই, উহার মীমাংস! পক্ষে “মহাধান” 
নামক পন্থার বর্ণনা যতটুকু আবশাক তাহাই এখানে করা হইতেছে। বুদ্ধের 
মূল উপদেশে আত্ম। ব! ব্রন্মের (অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের ) অস্তিত্বই 
অন্বীক্কৃত কিংবা গৌণ বলিয়া! স্বীকৃত হওয়ায় স্বয়ং বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভক্তি দ্বারা 
পরমেশ্বরকে লাভ করিবার মার্গের উপদ্ধেশ করা সম্ভব ছিল না; এবং তাহার 
ভব্য মূর্তি ও চরিত্র লোকদিগের চক্ষের সম্মুখে যে পর্য্স্ত প্রত্যক্ষ ছিল সে পর্যস্ত 
এই মার্শের কোন আবশ্যকতাই ছিল না । কিন্ত পরে ইহ! আবশ্যক হইল যে, 
এই ধর্ম সাধারণ লোকের প্রিয়-হউক এবং ইহার আরও বেশী প্রচারও হউক ॥ 
অতএব সংসার ত্যাগ করিয়! ও ভিক্ষু হইয়া মনোন্গ্রহের দ্বারা শ্বস্থানে থাকি- 
য়াই নির্বাণ'লাঁভ করিবার--কিসে তাহা ন৷ বুঝিয়া--এই নিরীশ্বর নিবৃত্তিমার্গ 
অপেক্ষা কোন সহজ ও প্রত্যক্ষ-মার্শের প্রয়োজন হইল। খুব সম্ভব যে, 
সাধারণ বুদ্ধতক্তেরা তৎকালে প্রচলিত বৈদিক ভর্তিমার্গের অনুকরণ করিয়া, 
আপনারাই বুদ্ধের উপাসনা প্রথম প্রথম আরম্ভ করিয়া থাকিবে। অতএব 
বুদ্ধের নির্বাণের পর শীঘ্রই বৌদ্ধ পণ্ডিতের বুদ্ধকেই পস্বযন্ত ও অনাদ্যনপ্ত 
পুরুষোত্তমের” বূপ প্রদান করেন; এবং তাহার! বলিতে লাগিলেন যে, বুদ্ধের 
নির্বাণ পাওয়া বুদ্ধেরই লীল1; প্প্রকৃত বুদ্ধের কখনও বিনাশ হয় নাঁ_ 
তাহার অস্তিত্ব চিরস্থারী” । সেইরূপ আবার, বৌদ্ধগ্রন্থে প্রতিপার্দিত হইতে 
লাগিল যে, প্রকৃত বুদ্ধ “সর্ধগতের পিতা এবং লোকেরা তাহারই সম্তান* 
অতএব তিনি সকলের প্রতিই “সমদৃষ্টি, কাহাকেও তিনি প্রীতি করেন না, 
কাহাকেও তিনি দ্বেষও করেন না”, প্ধর্মের ব্যবস্থা বিগৃড়াইয়। গেলে তিনি 
“ধর্ম কাধ্যের' জন্যই সময়ে সময়ে বুদ্ধের রূপে প্রকট হইয়া থাকেন”, এবং 
এই দেবাদিদেব বুদ্ধের প্রতি “তক্তি করিলে, তাহার গ্রন্থের পুজ। করিলে এবং 
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তাহার ডাগোঁবার সম্মুখে কীর্তন করিলে” অথবা “তকে ভক্তি-পর্বক ছুই-চারি 
কমল বা! একটা ফুল দিলেই”, মনুষা সদ্গতিলাভ করে (সন্ধন্মপুণ্ডরীক ২. ৭৭- 
৯৮7 ৫,২২7 ১৫. ৫-২২ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৩. ৭, ৭ দেখ)। * মিলিন্দপ্রশ্রে 
ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, প্মন্ুষোর সমস্ত জীবিতকাল দুরাচরণে অতিবাহিত 
হইলেও মৃত্যুসময়ে যদি সে বুদ্ধের শরণ লয়, তাহা হইলে তাহার স্বর্গলাভ না 
হুইয়! যায় না” (মি. প্র, ৩. ৭,২)7 এবং সন্ধন্মপুগ্ুরীকের দ্বিতীর ও তৃতীয় 
অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে যে, সমস্ত লোকের “অধিকার, স্বভাব ও জ্ঞান 
একই প্রকার না হওয়ায়, অনাত্মপর নিবৃতি প্রধান মার্গ ব্যতীত ভক্তির এই মার্গ 
€ যান )বুদ্ধই কৃপা করিয়! স্বকীয় “উপায়কুশলত দ্বারা নিশ্নাণ করিয়াছেন” । 
নির্বাপাবস্থা প্রাপ্তির জন্য ভিক্ষুধর্্মকেই স্বীকার করিতে হইবে, বুদ্ধ স্বয়ং এই যে 
ধন্মতত্ব উপদেশ করিয়াছেন, ইহা একেবারে' ছাড়িয়া, দেওয়া সম্ভব ছিল না) 
কারণ, তাহা করিলে বুদ্ধের মূল উপদেশেই হরতাল লাগানে! হইত। কিন্তু 
ইহা বলা কিছু অনুচিত ছিল না যে, ভিক্ষু হইল তো কি হইল, অরণ্যে 
“গগ্ডারের” মত একাকী ও উদ্াসীনভাবে ন1 থাকিয়। ধর্মপ্রচারাদি লোকহিতকর 
ও পরোপকার-কার্ধা 'নিরিস্সিত" বুদ্ধিতে করাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কর্তব্য 1) এই 
মতই মহাযান পদ্থার সব্বন্মপুগুরীকাদি গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইফ়্াছে। এবং 
নাগসেন মিলিন্দকে বলিয়াছেন যে, প্গৃহস্থাশ্রম নির্বাহ করিয়া নির্বাণপদ 
লাভ কর! একেবারেই অসম্ভব মহে,-এবং ইহার অনেক উদ্দাহরণও আছে” 
(মি. প্র, ৬. ২.৪ )1 ইহা যে-কোন-লোঁকের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, 
এই বিচার অনাত্মবাদী ও নিছকৃ সন্্যাসপ্রধান মূল বৌদ্ধধর্শের নহে, অথবা 
শুন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ স্বীকার করিরাও ইহার উপপত্তি জান! যায় না 
এবং প্রথম প্রথম অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মীর নিজেদেরই মনে হইত যে এই 
বিচার বুদ্ধের মূল উপদেশের বিরুদ্ধ। কিন্তু আবার এই নূতন মতটিই স্বভাঁবত 
অধিকাধিক লোকপ্রিয় হইতে লাগিল; এবং বুদ্ধের মূল উপদেশ অনুসারে 
যাহারা চলিত তাহাদের নাম হুইল প্ভীনযান” ( হাক মার্স) এবং এই নূতন 
পঞ্থার নাম হুইপ 'শহাষান” (বড় মার্গ)। $ চীন, তিববৎ ও জাপান প্রভৃতি 

* সন্ধর্মপুুযীক গ্রস্থের প্রাচ্যধশ্মপুস্তকমালার ২১ খণ্ডে ভাষাস্তর হইয়াছে। এই গ্রন্থ 
সংস্কৃত ভাষার লিখিত। এক্ষণে মূল সংস্কৃত ভাবার গ্রস্থও ছাপা হইয়াছে। 

+ স্ুত্ত-নিপাতে খগ্গ-বিসাণন্থত্তের ৪১ প্লোকের প্রবপদ “একো চরে খগ্গবিসাঁণ কো” 
এইরূপ আছে! খগৃগবিসাণ অর্থাৎ গণ্ডার, এবং উহারই ন্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর বনে একাকী বান 
করিতে হুর। উহার এই অর্থ। রী 

$£ হীনযান ও ষহাযান এই ছুই পস্থার তেদ-বর্ণনা-কালে ড]ুঃ কের্ণ বলেদ-ব ০৮ 00৪ 
47178 10 1025 91181050010 21] 1009৯ 1591108৯00৮ 00৩ £5109- 

£09) 5616580100306, 9৪০৮5 990177590৮2 75 055 10981 ০£ 0৩ 
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দেশে আজকাল যে বৌদ্ধধন্ম প্রচলিত আছে তাহা মহাধান পদ্থার ১ এবং বুদ্ধের 
নির্বাণের পরে মহাযানপন্থী ভিক্ষ-সংঘের দীর্ঘ উদ্যোগেই বৌদ্ধধর্মের এত 
শীঘ্ব বিস্তার হয়। বৌদ্ধধর্মে এই যে সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা শালিবাহন 
শকের প্রায় ৩০০ বৎসর পুর্বে হইয়া থাকিবে এইরূপ ডাঃ কের্ণস্থির করি- 
য্াছেন। * কারণ, শক'রাজা কনিষ্ষের শাঁসনকাঁলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ষে এক 
মহাপরিষৎ বসিয়াছিল উহাতে মহাধানপন্থার তিক্ষুরা উপস্থিত ছিল, এইরূপ 
বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে। এই মহাষানপন্থার “অমিতাযুহ্রত্ত নামক প্রধান স্ব্র- 
গ্রন্থের চিনীয় ভাষায় ভাষান্তর প্রায় ১৯৮ খুষ্টাবে করা হয়; তাহা এখন পাওয়৷ 
গিয়াছে । কিন্তু আমার মতে, এই কাল ইহ! হইতেও প্রাচীন হইবে। কারণ, 
খুষ্টের প্রায় ২৩০ বংসর পূর্বে প্রকাশিত অশোকের শিলালিপিতে সক্ন্য'স- 
মূলক নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্মের বিশেষ ভাবে কোনই উল্লেখ নাই 7 উহাতে সর্বত্র 
প্রাণীমাত্রের প্রতি দয়াপর প্রবৃত্তিমূলক বৌদ্ধধর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে । তখন 
ই স্ুম্পষ্ট যে, তৎপূর্বেই বৌদ্ধধন্ম্ের মহাযান পন্থায় প্রবৃত্তিপ্রধান স্বরূপ 
'আসিতে আরম্ত হইম্াছিল। বৌদ্ধ যতি নাগার্জুন এই পথের মুখ্য প্রবর্তক 
ছিলেন, মূল সংস্থাপক নহে । 

ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অস্তিত্ব অন্বীকার করিয়া, উপনিষদের মতান্ুসারে 
কেবল নিবৃত্তিমার্গের মনকে নির্ব্বিষয় করিবার উপদেশ যে মুল নিরীশ্বরবাদী 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতেই পরে ক্রমশ স্বাভাবিকভাবে ভক্তিপর 
প্রবৃত্তিমার্গ বাহির হওয়। কখনও কি সম্ভব ছিল ; এই জন্য বুদ্ধের নির্ব্বাণের 
81159520156, 2150 073 808০৮৮5510০ ০1079 0199৫ 1185, 77019 
10911787053 01090. 27601168159, :০01000100660 6০ 00917 109 0010- 

00959, %/1)31925 ৪, 13010019157 1525 100 10991 21016 0০ 10809 
0010%925 9%02100 11219 6179 5011 0720 19901) 17019102150 105 1711)1- 

1970 200. 1/17179.5210190)+”---74072%22 0/ 47827 1322705%. 60, 

500609100 130001)1507 অর্থাৎ হীনষান। মহাযানপস্থার় ভক্তিরও সমাবেশ হইয়াছিল, 

[12170500191 1759 2, 0198: 30983 01 06%০61019 10 01015 75999০% 
25 11) 11720 061)015 1)211801)13115 101) 019 00191700119911116 7) 

[19019 10101) 190 ৮০ 619 ৫০100 11000019009 01 73/:2//7১১ £81৫ 
৪ 124, 
নি 599 101, 10217)” 14272 07 17227 13227575101), 6, 69 

210 119, মিলিন্দ €মিনগুর নামক গ্রীক রাজ!) প্রায় খুঃ পৃঃ ১৪০ কিংব! ১৫* অন্দে 
ভারতবর্ধের বাঁরুকোণে ব্যাক্টি য়া দেশে রাজত্ব করিতেন। তাচ্ছাকে নাগচসেন বৌদ্ধধর্শো দীক্ষিত 
করেন ইহা মিলিন্দ প্রশ্নে উক্ত হইয়াছে । মহাবানপস্থার গ্গোকেরাই বৌদ্ধধর্পের এই প্রচারকার্ধ্য 
করিত, তাই ইহ! সুস্পষ্ট ষে, মৃহাযানপন্থা তখন আবিভভূতি হইয়াছিল। 
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পর, শীত্বই বৌদ্ধধন্ম ষে, এই কর্ধপ্রধান ভক্তির স্বরূপ প্রাপ্ত হইল, ইহা! হইতে 
প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহার জন্য বৌদ্ধধন্মের বাহিরের তৎকালীন কোন-না- 
কোন অন্য কারণ থাকিবে; এবং এই কারণের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, 
ভগবদগীতার উপর দৃষ্টি ন পড়িক়্া থাকিতে পারে না । কারণ, ভারতবর্ষে 
তৎকালে প্রচলিত ধর্মসমৃহের মধ্যে জৈন ও উপনিষদ্ধশ্শ সম্পূর্ণরূপে 
নিবৃত্তিপরই ছিল, ইহা! আমি গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া! 
দেখাইয়াছি; এবং বৈদিক ধশ্মান্তর্ঘত পাশুপত কিংবা শৈব" প্রভৃতি পন্থা 

ভক্তিপর হইলে ও প্রবৃত্তিমার্গ ও ভক্তির মিলন ভগবদ্গীতা ছাঁড়া আর কোথাও 
পাওয়া যাইতেছিল না। গীতার ভগবান আপনাকে পুরুষোত্তম নামে অভি- 
হিত করিয়াছেন এবং এই বিচাব্র ভগবদ্গীতাতেই আসিয়াছে যে, “আমি 
পুরুষোত্তমই সমস্ত লোকের পিতা” ও পিতামহ” (৯১৭) আমার নিকট 
সকলেই সমান ( “সম” ), আমার কেহ দ্বেষ্যও নাই, কেহ প্রিয়ও নাই (৯, 
২৯)) আমি অর্জ ও অব্যয় হইয়াও ধর্থসংরক্ষণার্থ সময়ে সময়ে অবতার 
ধারণ করি (৪. ৬৮); মনুষ্য যতই হছুরাচারী হোক না, আমাকে ভজন! 
করিলে সে সাধু হইয়া যায় (৯* ৩০), কিংবা আমাকে ভক্তিপূর্বক 
ফুল, পত্র কিংবা একটু জলও দিলে আমি তাহা সম্তোষের সহিত গ্রহণ কৰি 
(৯. ২৬) এবং অজ্ঞলোকের জন্য ভক্তি এক স্তবলভ মার” (১২.৫)৪ 
ইত্যাদি। এই প্রকারই ব্রঙ্গনিষ্ঠ' ব্যক্তির লোকসংগ্রহার্থ প্রবৃত্তিধন্্রকেই স্বীকার 
কর! কর্তব্য, এই তত্ব গীত! ছাড়া অন্য কোথাও সবিস্তার প্রতিপাদিত হয় 
নাই। তাই, এইরূপ অনুমান অগত্যা করিতে হয় যে, মূল বৌদ্ধধন্মে যেরূপ 
বাসনাক্ষয়ের নিছক্ নিবৃত্তিপর মার্গ উপনিষৎ হইতে গৃহীত হইরাছে, সেইরূপই 
পরে মহাযানপন্থা বাহির হইলে পর উহাতে প্রবৃত্তিপ্রধান তৃক্তিতত্বও 
ভগবদগীত। হইতেই গৃহীত হইন্না থাকিবে । কিন্তু এই কথাটা! কিছু 
অন্থমানের উপরেই অবলম্বিত নছে। তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 
সম্বন্ধে বৌদ্ধধন্মী তাত্রানাথের যে এক গ্রন্থ আছে তাহাতে স্পষ্ট লিখিত 
হইয়াছে যে, মহাধানপন্থার মুখ্য প্রবর্তকের অর্থাৎ “নাগাজ্ঞুনের গুরু রাহুলভদ্র 
নামক বৌদ্ধ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং জ্ঞানী শ্রীকুষ্ণচ ও গণেশ এই 
ব্রাহ্মণের ( মহাষানপস্থার ) কল্পনা উদ্রেক করিবার কারণ হইয়াছিলেন*। 
ইহা বাতীত অন্য এক তিববভীয় গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখই পাওয়।, যায়। * 
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তারানাধথের গ্রন্থ প্রাচীন নহে, একথা সত্য; কিন্তু উহ্থারু বর্ণনা প্রাচীন গ্রন্থের 
ভিত্তি ছাড়িয়া হয় নাই ইহা! বল! বাহুপ্য। কারণ, কোনও বৌদ্ধ গ্রন্থকার 
ত্বকীয় ধন্ম্পন্থার তত্ব বলিবার সময় বিনা, কোন কারণে পরধর্মীর এই প্রকার 
উল্লেখ করিবে ইহা! সম্ভবপত্র নহে। এইজন্য স্বয়ং বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ কর্তৃক 
এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ বিশেষ উল্লেখষোগা | কারণ ভগবদগীত। ব্যতীত 
জীকৃষ্কোক্ত অন্য প্রবৃত্তিপর ভক্তিগ্রন্থ বৈদিক ধম্মেই নাই; অতএব ইহা! হইতে 
সম্পূর্ণ সিঙ্গ হুয় ষে, মহাধানপন্থার আবির্ভাবের পুর্বেই শুধু ভাগবতধন্ম নহে, 
ভাগবতধর্মসন্বদ্ধীয় শ্রীরুষ্ণোন্ত গ্রন্থ অর্থাৎ ভগবদৃগীতাও সে সময়ে প্রচলিত 
ছিল; এবং ডাঃ কের্ণও এই মত সমর্থন করেন । গীতার অস্তিত্ব ষখন বৌদ্ধ- 
ধর্মীয় মহাযানপন্থার পূর্ববর্তী স্থির হইল, তখন মহাভারতও উহার সঙ্গে ছিল 
এরূপ অনুমান কর! যাইতে পারে । বুদ্ধের মৃত্যুর পর সত্বরই তাহার মত সকল 
একত্র সংগ্রহ করা হইয়াছিল, ইহ বোদ্ধগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহ! 
হইতে সিদ্ধ হয় না যে, বর্তমান কালে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থও সেই 
সময়েই রচিত হইয়াছিল। মহাপরিনিববাণসুত্ত বর্তমান বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে 
প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়! স্বীকৃত হয়। কিন্তু উহাতে পাটলিপুত্র নগর সম্বন্ধে যে উল্লেখ 
আছে, তাহা হইবে প্রোফেসর রিস্-ডেভিভ্স্ দেখাইয়্াছেন যে, এই গ্রন্থ বুদ্ধের 
নির্বাণের অন্যান শত বৎসর পুর্বেও বোধ হয় রচিত হয় নাই। এবং বুদ্ধের শত 
বৎসর পরে, বৌদ্ধধন্ম্ীয় ভিক্ষুদেরর যে দ্বিতীয় 'পরিষদের. অধিবেশন হইয়াছিল, 
তাহার বর্ণন! বিনয়পিউকের অন্তর্গত চুললবগ্গ গ্রস্থের শেষে দেওয়া হইয়াছে । 
ইন! হইতে জান! যায় * যে, সিংহলদ্বীপের পাপিভাষাক্ক লিখিত বিনয়পিটকাদ্দি 
প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ, এই পরিষদের পরে রচিত। এই বিষয়ে বৌদ্ধ গ্রস্থকারেরাই 
বলিয়াছেন যে, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র খুঃ পুঃ প্রায় ২৪১ অরে সিংহল দ্বীপে 
যখন বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে আরস্ত করেন, সেই সময় এই গ্রন্থও সেখানে 
গিয়াছে, এবং তাহার প্রান্ন ১৫০ বৎসর পরে ইহা গ্লেখানে সর্বপ্রথম পুস্তকা- 
কারে লিখিত হয়। এই গ্রন্থ কস্থ করিবার রীতি ছিল, তৎপ্রযুক্ত মহেন্ত্রের 
কাল হইতে উহাতে কোনও পরিবর্তন হয় নাই, ইহা! মনে করিলেও, কি 
প্রকারে বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধের নির্বাণের পরে এই গ্রন্থ যখন সর্বপ্রথম 
পাস সপসপ প। 
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ভাগ ৭--গীত। ও খুষ্টানদিগের বাইবেল । ৫৯৩- 

ত্রচিত হন তখন, অথবা পরে মহেন্দ্র বা অশোকের কাল পর্যন্ত, তৎকালে: 
প্রচপিত বৈদিক গ্রন্থ হইতে ইহাতে কোন কিছুই গৃহীত হয় নাই? অতএব 
মহাভারত বুদ্ধের পরে হইলেও অন্য প্রমাণ হইতে উহাবু, অলেকজগ্ডর বাদশার 
পূর্ববর্তী, অর্থাৎ খুঃ পৃঃ ৩২৫ অবের পূর্ববর্তী হওয়া! সিদ্ধ হয়; এইজন্য মন্ুম্মৃতির 
শ্লোকের ন্যাক্স মহাতারতের শ্লোক'ও মহেন্দ্রের মিংহলে নীত পুস্তকসমূহের মধ্যে 
পাওয়া সম্ভব । সার কথা, বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে তাহার ধন্মের প্রসার হইতেছে 
দেখিয়া! শীঘ্রই প্রাচীন বৈদিক গাথ! ও কথাসমূহ মহাভারতে একত্র সংগ্রহ কর! 
হয়) উহার যে শ্লোক বোদ্ধগ্রন্থে শব্শঃ পাওয়া যায় তাহা বৌদ্ধ গ্রস্থকারের! 
মহাভারত হইতেই গ্রহণ করিফ়্াছেন, মহাভারতকার বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে গ্রহণ 
করেন নাই। কিস্তৃষন্দি ত্বীকার কর! যায় ষে, বৌদ্ধ গ্রস্থকারেরা এই সকল 
শ্লেক মহাভারত হইতে না লইয়। মহাভারতেরও আধারভৃত কিন্ত এক্ষণে বিলুপ্ক 
তৎপুর্ববর্তী প্রাচীন বৈদিক গ্রস্থাদি হইতে লইয়া! থাকিবেন £ এবং সেইজন্য 
মহাভারতের কালনির্ণয় উপবুক্ত শ্লোকসাদৃশ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথার্পি 
নিম্নোক্ত চারি বিষয় হইতে উহা! তে নিঃসন্দেহ সিদ্ধ হয় যে, বৌদ্ধধর্শে মহাধান- 
পন্থার প্রাহর্ভাব হইবার পুর্বে কেবল ভাগবতধশ্মই প্রচলিত ছিল না, বরং সে 
সময় ভগবদ্গীতাও সর্বমান্য হইয়াছিল, এবং এই গীতারই আধারে মহাযান- 
পন্থা বাহির হইয়াছে, এবং শ্রীকষ্প্রণীত গীতার তত্ব বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত 
হয় নাই। এঁচারিটা বিষন্ন হইঁতেছে-_-(১)নিছক্ অনাত্মবাদী ও সন্ন্যাস, 
গ্রধান মূল বৌদ্ধধর্ম হইতেই.পরে ক্রমশঃ স্বাভাবিকভাবে ভক্তিপ্রধান ও প্রবৃত্তি- 
প্রধান তত্ব বাহির হওয়া অসম্ভব, (২) মহাযানপন্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বয়ং 
বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ শ্রীকৃষ্ণের নাম স্প্ নির্দেশ করিয়াছেন, (৩) মহাবানপন্থার 
মতের সহিত গীতার ভক্তিপর ও প্রবৃত্তিপর তত্বের অর্থতঃ ও শব্দশঃ সাদৃশ্য 
আছে, এবং (৪) বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই তংকালে প্রচলিত অন্যান্য জৈন ও 
বৈদিক পদ্থায় প্রবৃত্তিপর ভক্কিমার্গের প্রচার ছিল না। উপযুক্ত প্রমাণসমূহ 
ইইতে বর্তমান গীত্তার যে কাল নির্ণাত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ 
এঁক্য আছে। 

ভাগ ৭__গীত৷ ও খুষ্টানদিগের বাইবেল । 
উপধুক্ত আলোচন! হইতে স্থির হইল যে, ভারতবর্ষে ভক্তিপ্রধান ভাঁগবত* 

ধর্দের আকিরাব খৃষ্টপূর্বব প্রার ১৪ শতাব্দীতে হুইয়।ছিল, এবং থৃষ্টের পুর্বে প্রাছ- 
ভূতি সন্গ্যাসপ্রধান মুল বৌদ্ধধর্ম প্রবৃত্তিগ্রধান ভক্তিতৰের প্রবেশ, বৌদ্ধ. 
প্রন্থকারদিগেরই মতে, শকঞ্চপ্রণীত গীতারই কারণে হইয়াছে । গীতার অনেক 
পিদ্ধান্ত খু্টানদিগের নূতন বাইবেলেও পাওয়। যায়; বস্, এই ভিত্তির উপদ্থেই 
খৃষ্টধর্দ হইতে, এই দকল তত্ব গীতা গৃহীত হইস্ক' থাকিবে, এইকূপ কতক্গনি 
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৫১৪ শীতারহুস্য অথব। কর্মযোগ-পরিশিষ্ট ৃ 

পার্রি স্বকীয় গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়া! ধাঁকেন, এবং রিশেষতঃ ১৮৬৯ খুৃষ্টার্কে : 
ডাক্তার লরিনসর গীতার জর্ত্দন অন্গবাদগ্রস্থে ষাহ! কিছু প্রতিপাদন করিয়াছেন 
তাহার নির্শুলত্ব এক্ষণে ত্বতই সিদ্ধ হয়। লরিনসর স্বকীয় পুস্তকের (গীতার 
অর্শ ভাষান্তরের ) শেষে তগবদ্গীতা ও বাইবেলের--বিশেষত নূতন বাইবেলের 
প্রার শতাধিক স্থলে শবসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং তন্মধ্যে কতকগুলি অসা- 
ধারণ ও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্যও আছে। উদাহরণ যথা-_-*সেইদিন তোমর! 
আনিতে পারিবে বে, আমি আমার পিতার মধ্যে, তোমরা আমার মধ্যে এবং 
আমি তোমাদের মধ্যে আছি* (জন ১৪, ২* ), এই বাক্য গীতার “যেন ভূতান্য- 
শেষেণ জ্রক্ষস্যাতআনাথে। ময়ি* ( গীতা. ৪. ৩৫), এবং প্যে। মাং পশ্যতি সব্বত্র 
সব€ং চ ময়ি পশ্যতি* ( গী. ৬. ৩৭ ) এই বাক্যগুলির সহিত কেবল সমানার্থকই 
নে, প্রভাত শব্দশও একই । সেইরূপ জনের পরবর্তী “ষে আমাকে প্রীতি করে 
আমিও তাহাকে প্রীতি করি” এই বাক্য (১৪, ২১), গীতার পপ্রিয়ে! হি জ্ঞানি- 
নোহত্যর্থং অহ্ং স চ মম প্রিয়ঃ” (গী, ৭. ১৭) এই বাক্যের সহিত সর্বাংশেই 
সদৃশ। এই বাক্য এবং এই প্রকার অন্য সদৃশ বাক্য হইতে ডাক্তার লরিনসর 
এইব্ধপ অনুমান করেন যে, বাইবেল গীতাকারের বিদিত ছিল, এবং গীতা 
খৃষ্টের প্রান পাঁচ শত বৎসর পরে রচিত হইয়া থাকিবে । ডাঃ লরিনসরের 
পুস্তকের এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ “ইত্তডিক্নান আর্টিকোর্লারি”র দ্বিতীয় খণ্ডে 
সেই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল । এবং ৬ তৈলং ভগবদ্গীতার যে পদ্যাত্মক 
ইংরাজী অন্ুবাদ্দ করিয়াছেন তাহার প্রস্তাবনায্ন তিনি লরিনসরের মতের সম্পূর্ণ 
গণ্ডন করিক্সাছেন *। ডাঃ লরিনসর পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত 
ছিলেন না, এবং সংস্কৃত অপেক্ষা খুষ্টুধ্শের জ্ঞান ও অভিমান তাহার অধিক 
ছিল। তাই, তাহার মত, শুধু ৮ তৈলঙের নহে, কিন্তু মোক্ষমূলার প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্ডিতদ্দিগেরও অগ্রাহ্য হুইয়াছিল। বেচার। 
লরিনসরের এ কল্পনাও হয় তো আসে নাই ফে, একবার ষখন গীতার 
ফ্লাল নিঃসংশয়রূপে খুষ্টপূর্বব বলিয়া স্থির হইল, তখনই গীত ও বাইবেলের 
মধ্যে যে শত শত অর্থসাদৃশ্য ও শবসাদৃশ্য দেখাইয়াছি তাহা! ভূতের 
মতো উন্টা আমারই ঘাড়ে চাপিবে। কিস্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যাহ! 
কখনও স্বপ্রেরও গোচর হয় নাঃ তাহাই কখন কখন চক্ষের সম্মুখ আসমা 
খাড়া হয় ও সত্য সত্য প্রতাক্ষ হয়, তবে এখন ডাঃ লরিনসরের কথার উত্তর 
দিবার কোনই আবশ্যক্ষতা নাই। তথাপি ক্লোন কোন বড়" ইংরাজী 
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ভাগ ৭--গীতা ও খৃষ্টানদিগের বাইবেল । ৫৯৫ 
গ্রন্থে এখনও এই মিথ্যা, মতেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়! বায়, তাই এখাদে এই. 
সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার পর যাহা! নিষ্পন্প হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে বলা 
আবশ্যক মনে হয়, প্রথমে ইহ! মনে রাখা উচিত যে, যখন কোন হৃই গ্রন্থের 
সিন্ধান্ত একরকম হুয়, তখন কেবল এই সিদ্ধান্তের সামা হইতেই কোন্ 
গ্রন্থটি প্রথম এবং কোন্টি পরবর্তী, তাহা নির্ণর কর! যাইতে পারে না। কার্ণ 
এস্থলে এই ছইই সপ্ভব যে, (১) এই ছুয়ের মধো প্রথম গ্রন্থের বিচার দ্বিতীয় 
গ্রন্থ হইতে, কিন্ব। (২) ছিতীর গ্রন্থের বিচার প্রথম গ্রন্থ হইতে গৃহীত হই 
থাকিবে । তাই প্রথমে যখন হই গ্রন্থের কাল স্বতন্ত্রভাবে করিয়া লওয়৷ হয়ঃ 
তখন আবার বিচারসাদৃশ্য হইতে স্থির করিতে হয় যে, অমুক গ্রন্থকার 
অমুক গ্রন্থ হইতে অমুক বিচার গ্রহণ করিক়াছেন। তাছাড়া, একই রকম- 

বিচার ছুই বিভিন্ন দেশের ছুই গ্রস্থকারের'মনে স্বতন্তরভাবে একই কালে 
কিংব। অগ্রপণ্চাতে উদর হওয়। নিতান্ত অসম্ভব নহে; এই জন্ত, এঁছুই গ্রন্থের 
সাম্য দেখিবার সমম্ন ইহাও বিচার করিতে হয় বে, উহার উতদ্তব ম্বতন্ত্রভাকে 
হওয়া সম্ভব কিন); এবং বে ছুই দেশে এই গ্রঙ্থ রচিত হইল, তাহাদের 
মধ্যে তৎকালে যাতায়াত বা কারবার থাকায় এক দেশ হইতে এই বিচার 
অপর দেশে যাওয়! সম্ভব ছিল কিনা। এই প্রকার সকল দিক্ হইতে 
দেখিলে দেখ! যাঁর বে, খৃষ্টধর্ম হইতে কোন বিষয়ই গীতায় গৃহীত হওয়া 
সম্ভব ছিল না; বরঞ্চ গীতার তর্বনমূহ্থের ন্যায় ষে কিছু তত্ব খুষ্টীয় বাইবেলে 
পাওয়। যায়, সেগুলি বাইবেলেই, অন্তত বৌদ্ধ ধর্ম হইতে--অর্থাৎ পর্য্যায়- 
ক্রমে গীতা বা বৈদিক ধর হইতেই-_খৃষ্ট কিংবা তাহার শিষাদের কর্তৃক 
গৃহীত হওয়াই খুব সম্ভব; এবং কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক্ষণে ইহা 
স্পইরূপে বলিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রকারে দীড়িপাল্লা অন্যদিকে 
ঝুকিয়াছে বেখিয়৷ গোড়া খুষ্টভক্তের৷ আশ্চর্য্য হইবেন এবং এই কথা অস্বী- 
কারের দিকেই ষদি তাহাদের মনের প্রবণতা হয়, তাহাতে আশ্চধ্য হইবার 
কিছুই নাই। কিন্তু ইহাদদিগকে আমি এইটুকু বলিতে চাহি যে, এই প্রশ্ন 
ধর্মঘটত নহে, ইহা প্রতিহাসিক ; অতএব ইতিহাসের চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে 
অধুন| উপলব্ধ বিষয়সমূহের শান্তভাবে বিচার কর! আবশ্যক। তার পর ইহা 
হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তই সকলেরই পক্ষে, বিশেষত 
বিচারপাদৃ্যের প্রশ্ন ধাহার। প্রথমে উপস্থিত করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে আনন্দে 
সর্কিত ও পুক্ষপাতরহিত বুদ্ধিতে গ্রহণ করাই ন্যাব্য ও যুক্তিসিদ্ধ। 

ইহুদী বাইবেলে অর্থাৎ বাইবেলের পুরাতন বিধানে প্রতিপ্বাদিত প্রাচীন 
ইহুদী ধর্থের সংস্করণ হিসাবে খৃটঘর্ের নব-বিধান বাহির হইয়াছে। ইন্থদী ভাবার 
ঈশ্বরকে 'ইলোহা” (আৰবী “ইলাহ ) বলে। কিন্তু মোজৈপের (14103৩9 ) স্থাপিত 
নিরমান্থসারে ইহুদীধর্মের মুখ্য উপাপ্য দেবতার বিশেষ সংজ্ঞা হইল “জিহোন্।+। 



৫৯৬ গীতাঁরহস্য অথব! কন্মযোগ-পরিশিষ্ট । 

পাশ্চাত্য পঙ্ডিতেরাই এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, এই “জিহোভা” শব মূলে ইহুদী 
শব্দ নহে; খাল্দীর ভাষার “যবে” (সংস্কৃত যহ্ব.) শব্দ হইতে আসিরাছে। ইছদার! 
র্তিপূজক নহে। অগ্নিতে প্ত ঝ অন্য বস্তর হোম করা) ঈশ্বরের ব্যাথীত নিপ্নম* 
সকল পালন করা৷ এবং তাহার দ্বারা ইহলোকে নিজের ও নিজের জাতির কল্যাণ 
সাধন কর! --ইহাই উহাদের ধশ্ধের মুখ্য আচার। সংক্ষেপে ৰলিতে হইলে, 
বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড অনুসারে, ইহুদী ধর্মকেও যজ্ঞময় ও প্রবৃত্তিপর বল। 
ষায়। ইহার বিরুদ্ধে অনেক স্থানে থৃষ্টের উপদ্দেশি আছে যে, “আমি ( হিংসা- 
কারক ) যজ্ঞ চাহি না, আমি ( ঈশ্বরের ) কৃপা চাই+ (মাধ্যু, ৯. ১৩), ঈশ্বর ও 
দ্রব্য উতয়ের সাধন এক-সঙ্গে হইতে পারে ন।” (মাথ্যু ৬, ২৪), “ষে অমৃতত্ব 
লাভ করিতে চাহে, তাহাকে স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া আমার ভক্ত হইতে হইবে 
(মাথ্যু ১৯. ২১) এবং তাহার শিষ্যদিগকে ধর্মপ্রচারার্থ যখন দেশবিদেশে 
প্রেরণ করেন, তখন সন্াসধশ্মের এই নিয়ম সকল পালন করিবার জন্য খাষ্ট 
তাহাদিগকে উপদেশ করিলেন যে, "তোমরা তোমাদের কাছে সোনা, রূপা 
কিংবা অনাবশ্যক বন্বাচ্ছাদনও রাখিবে না” (মাথ্যু. ১০. ৯-১৩)। ইহা সত্য 
যে, আধুনিক খুষ্টীয় বাষ্ট্রসকল খৃষ্টের এই সমস্ত উপদেশ গুটাইয়৷ তাকে উঠাইর। 
রাখিক়াছেন ; কিন্তু আধুনিক শঙ্করাচার্ধ্য হাতী ঘোড়৷ ব্যবহার করিলে শাস্কর 
সম্প্রদায়কে যেরূপ দরবারী বল! যায় না, সেইরূপ আধুনিক খষ্টীয় রাষ্ট্রসসূহের এই 
আচরণের জন্য মূল খষ্টধন্মও প্রবৃত্তিপর ছিল, 'একথ! বলা যায় না। মূল বৈদিক 
ধর্ম কর্ধবকাণ্ডাত্মক হইলে পরও, বেপ্রকার তাহার মধ্যে পরে জ্ঞানকাণ্ডের আবি- 
ভাব হইয়াছিল, সেইপ্রকারই ইহুদী ও থুষ্টধর্ম্বেরও সন্বন্ধ | কিন্তু বৈদিক কর্মকাণ্ডে 
ক্রমশ জ্ঞানকাণ্ডের ও তাহার পর ভক্কিপ্রধান ভাগবতধরন্ম্নের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি 
শত শত বংসর পর্য্যন্ত হইতে চলিয়াছে ; কিন্ত একথা! খষ্টধর্ম্মে খাটে ন|। ইতিহাস 
হইতে জানা! যায় বে, খৃষ্টের অনধিক প্রার ২০০ বৎসর পূর্বে এসী বা এসীন 
নামক সন্যাপীসম্প্রবায় ইহুিদিগের দেশে সহসা আবিভূতি হইয়াছিল। এই 
এসী লোকেরা ইহুদীধন্মাবলম্বী হইলেও হিংসাত্মক যাগধজ্ঞ ত্যাগ করিগ্না! উহারা . 
কোন নি্জনস্থানে বসিয়৷ নশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করিত, এবং জীবিকার জদ্য 
বড় জোর কৃষিকার্যের মত কোন নিরুপদ্রব ব্যবসায় করিত ॥ অবিবাহিত 
থাকা, মদ্যমাংস বর্জন করা, শপথ গ্রহণ না করা, সংঘের সহিত মঠে 
থাকা, এবং কেহ কোন দ্রব্য পাইলে তাহা সমস্ত সংঘের সামাজিক 
লাভ মনে করা প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের মুখ্য তত্ব ছিল। এই মণ্ডলীর মধ্যে 
কেহ প্রবেশ করিতে'চাহিলে, তাহাকে তিন বৎসর উমেদারী করিয়া তাহার 
পর কতকগুলি নিয়ম পালন করিব বলিয়। স্বীকার করিতে হইত। উহাদের 
মুখ্য মঠ মৃতসমুদ্রের পশ্চিমধারে এঙ্গদীতে ছিল); সেখানেই উহার! সন্যাস 
অবলম্বন করিষ্ন! শাস্তিতে 'অবস্থিতি করিষ্ভ। স্ব খই এবং ভাঙার শিষ্যেরা নব- 



ভাগ ৭--দীত। ও খুঙ্টানদিগের বাইবেল। ৫৯৭. 

বিধান বাইবেলে এপী সশ্রনায়ের মর্তের যেরূপ সম্মান পূর্বক নির্দেশ করিয়াছেন 
(মোথ্যু, ৫. ৩৪ 7 ১৯, ১২) জেম্দ্ ৫. ১২; কৃন্য, ৪. ৩২-৩৫), তাহ! হইতে দেখা 
যায় যে, বিশ্তুধুষ্ট এই লম্প্রদারভুক্ত ছিলেন; এবং এই পন্থার সঙ্গযাসধন্ধ 
তিনি অধিক প্রচার করিপ়াছেন। খুষ্টেব্র সন্ন্যানপর ভক্কিমার্গের পরম্পর! এই 
প্রকারে এসী-সশ্প্রণায়ের পরম্পরার সহিত মিলাইয়৷ দিলেও মৃল কর্মীর ইহুদী 
ধর্তের মধ্যে সন্নযাসপর এসী সম্প্রদ্দারই বা কিরপে প্রাহুভূতি হইল, এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিতে তাহার কোন-না! কোন সব্ুক্তক উপপন্তি বলা আবশ্যক । থুষ্ট এসীন 
সম্প্রদায়ভূ ক্ত ছিলেন না, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন। এখন ইহা সত্য 
বলিয়া মনে করিলেও বাইবেলের নববিধানে যে সন্যাসপর ধর্দদ বর্ণিত হইয়াছে 
তাহার মূল কি, কিংবা কর্ম প্রধান ইহুদীধর্ম্সে তাহার আবির্ভাব সহসা কিরূপে 
হইল এই প্রশ্নটিকে এড়াইতে পারা যায় না| ইহা কেবল এইটুকু ভেদ হয় যে, 
এসীন সম্প্রদায়ের উৎপত্তিসন্ব্ধীয়্ প্রশ্নের বদলে এই প্রশ্বের উত্তর দে ওয়! আবশ্যক 
হয়। কারণ, এক্ষণে সমাজশাস্ত্রের এই মামুলী সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গিয়াছে যে, 
কোনও বিষয় কোথা ও হঠাৎ উৎপন্ন হয় না, উহা! আস্তে আস্তে অনেক দিন পুর্ব 
হইতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং বেস্থলে এই প্রকার বৃদ্ধি নজরে ন| আসে, সেস্থলে 
প্রায়ই উহা! পৰ্কীয্প দেশ হইতে কিংবা! পরকীয় লোক হইতে গৃহীত হইয়। থাকে”। 
এই কঠিন সমস) প্রাচীন খৃষ্টান গ্রন্থকারদিগের নজরে বে আসে নাই এরূপ নহে। 
কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যুরোপীয়দিগের জ্ঞানগোচরে আদিবার পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টার অষ্টাদশ 
শতাব্দী পর্যান্ত তন্বান্ুুসন্ধাক়ী খুষ্টার বি! নদিগের শ্রই মত ছিল যে, গ্রীক ও ইনুদ্দি 
লোকর্দিগের পরস্পর নিকট-সম্বন্ধ ঘটিপে পর গ্রীকলো কদিগের-_বিশেষতঃ পাইথা 
গোরদের--তত্বজ্ঞানের কল্যাণে কর্মময় ইহুনীধর্ম্ে এসী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসমার্গের 
আবির্ভাব হইপ্পা থাকিবে । কিন্তু আধুনিক গবেষণা হইতে এই সিদ্ধান্ত সত্য 
বলি মান। যায় না। ইহ) হইতে সিদ্ধ হয় যে, যজ্ঞময় ইহুদী ধর্মেই একাঁএক 
সন্ন্যাসপর এসী-ধর্শের ব। খুট্ধর্ম্ের আবির্ভাব হওয়া স্বভাবত সম্ভব ছিল না, এবং 
তাহার জন্য ইুদীধর্বের বাহিরে উহার অন্য কোন-না”কোন কারণ হইম্নাছিল-- 
এই কল্পনাটি নূতন নে, কিন্তু খৃষ্টায় অইাদশ শতাব্দীর পুর্বে খৃষ্টান পঙ্ডিতদিগেরও 
এই মত গ্রাহ্য হইয়াভিল। 

, কোলক্রক * বলিয়াছেন ষে, পাইথাগোরসের তত্বজ্ঞানের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের 
তত্বজ্ঞানের কোথা ও অধিক'সাম্য আছে; তাই উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক মনে করিলেও 

: বল! যাইতে,পারে যে, এসী-সম্প্রদ্দায়ের জনকত্ব পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষেই আনে। 
কিন্ত এতট। ঘোর্-ফের করিবারও কোন আবশ্যকতা নাই।*বৌদ্ধগ্রন্ ও বাইবেলের 
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৫৯৮. গীতারহপ্য অথব। কর্মযোগ-পরিশিষ্ট । 

নব-বিধান তৃলনা করিলে স্পই দেখা যায় বে, পাইথাগ্রোরীয় মণ্ডলীর সহিত এসী 
বা ধুষ্ধর্ষ্ের যত সামা আছে, তদপেক্ষা অধিক ও বিশেষ সামা বৌদ্ধধর্মের সহিত 
শুধু এসীধর্মেরই নহে, কিন্তু খৃষ্টচরিত্র ও থুষ্টউপদেশেরও আছে। থুষ্টকে ভুলাই- 
বার জন্য যেরূপ সয়তান চেষ্টা করিয়াছিল এবং বে প্রকার সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবার 
সময় খৃষ্ট যেরূপ ৪৯ দিন উপবাদ করিক্াছিলেন, সেইরূপই বুদ্ধকেও মারের ভয় 
দেখাইয়া মোহমুগ্ধ করিবার জনা চে্ট। কর! হইয়াছিল এবং সেই সমস বুদ্ধ ৪৯ দিন' 
(সাত সপ্তাহ ) উপবাসী ছিলেন, ইহা বুদ্ধচরিরে বর্ণিত হইয়াছে । এই প্রকাৰ্েেই: 
পুর্শন্ধার প্রভাবে জলের উপর দির! চলা, মুখের দেহের কান্তি সপ্পূর্ণ সুর্যের সৃশ 
করা, অথবা শরণাগত চোর ও বেশ্যাদিগকেও সদ্গতি দেওয়া, ইত্যাদি কথ। 
বুদ্ধ ও খৃষ্ট উভয়ের চরিত্রে একই সমান পাওয়া যায়; এবং “তুমি আপন প্রতি- 
বেশীকে এবং বৈরীকেও প্রীতি করিবে” প্রভৃতি থৃষ্টের যে মুখ্য মুখ্য নৈতিক 
উপদেশ আছে, তাহাও কখন কখন একেবারে অক্ষরশঃ মূল বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 
ৃষ্টের পূর্বেই আসিয়াছে । উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, ভক্তির তব মূল বৌদ্ধধর্খে 
ছিল না; কিন্তু তাহাও পরে, অর্থাৎ খৃষ্টের নুন ছুই তিন শতাব্বী পুর্বে, 
মহাবান বৌদ্ধপন্থায় ভগবদূগীতা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মিঃ আর্থর লিলী 
স্বকীয় পুস্তকে প্রমাণের সহিত স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, এই সাম্য শুধু এইটুকু 
বিষয়েই পর্য্যাপ্ত নহে, ইহা ব্য ভীত খুষ্ট ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আরও শত শত ছোট- 
থাটে বিষয়ে এইরূপই সাম্য আছে। অধিক কি, থৃষ্টকে ক্রুশে চড়াইয়৷ বধ 
করিবার দরুণ খুষ্টীনদিগের নিকট জ্ুশের চিহ্ন পবিত্র ও পুজ্য সেই ক্রুশের চিক 
দ্বত্তি ক” 747 আকারে বৈদিক ও বৌদ্ধধর্মের লে'কেরা থুষ্টের শত শত বৎসর 
পুর্বাবধিই শুভদায়ক বলিয়৷ মনে করিত; এবং ইজিপ্ট প্রভৃতি পৃথিবীর পুরাতন 
খণ্ডের দেশেই শুধু নঙে, কিন্তু কলম্বসের কয়েক শতাব্দী পুর্বে আমেরিকার 
পেরু ও মেক্সিকো! দেশেও স্বস্তক-চিহ্ব শুভাবহ বলিয়া! বিবেচিত হইত, ইহ! 
প্রত্বতত্ববেত্তার! স্থির করিয়াছেন * | ইহা হইতে অনুমান করিতে হয় যে, খুষ্টের 
পূর্বেই" স্বস্তিক চিহ্ন সমস্ত লোকের পুৃজ্য ছিল, পরে থুষ্টভক্তেরা! কোন-এক 
বিশেষ ধরণে উহারই উপযোগ করিয়! লয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও প্রাচীন থৃষ্টধন্ম্োপ- 
দেশকদিগের, বিশেষত প্রাচীন পান্রীদিগের, পরিচ্ছদ ও ধণ্মানুষ্ঠানের মধ্যেও 
অনেক সাম্য আছে। উদাহরণ থা, “ব্যাপৃটিজ্ম-এর অনুষ্ঠান অর্থাৎ স্গানোত্বর 
দীক্ষা দিবার অনুষ্ঠানও খৃষ্টের পৃর্বেই প্রচলিত ছিল। এক্ষণে ইহ সপ্রমাণ 
হইয়াছে যে, দূর-দূর দেশে ধর্দোপদেশক পাঠাইয়া ধর্শ প্রচার করিতাক্ক পদ্ধতি 
ুষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশ কদদিগের পৃর্ধেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সম্পূর্ণ স্বীরূত হইগনাছিল। 

* 9০০ 77%6520764 2/ £%৫ 12202/10 09 ০, 19810210 1500019 
912, 015 248-252, | 



ভাগ *--গীত! ও খুষ্টানদিগের বাইবেল । ৫৯৯ 

- এই প্রন যেকোন ট্রিস্তাশীল বাক্তির মনে উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, 
বুদ্ধ ও খুষ্টের চরিত ও নৈতিক উপনদ্দেশে এবং এই ছুই ধশ্মের অন্ুষ্ঠানবিধির মধ্যে 
এই যে অসাধারণ ও ব্যাপক সামা দেখিতে পাওর। যার, ইহার কারণ কি ? * বৌদ্ধ 
ধর্ম-গ্রস্থের অনুশীলনের ফলে এই সাম্য খন প্রথম-প্রথম পাশ্চাত্যদিগের নজরে 
পড়িল, তখন কোন কোন খৃীর পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন বে, বৌদ্ধের৷ এই তত্ব 
“নেষ্টোরিয়ন নামক আসিয়াখণ্ডে প্রচলিত ৃষ্টীর পন্থা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবে। 
কিন্তু এই কথাই সম্ভবপর নহে) কারণ, নেষ্টার সম্প্রদারের প্রবর্তকই খৃষ্টের প্রায় 
সওয়া চারি শত বৎসর পরে আবিস্ভত হইয়াছিলেন ; এবং এখন অশোকের শিলা- 
রর হইতে নিঃসংশর় রূপে সিদ্ধ হইগাছে বে, খুের প্রা পাঁচ শত বংসর পূর্ববে-_ 
বং নেষ্টারের প্রায় নয় শত বংসর পুর্ব্_বুদ্ধের জন্ম হইর। গিয়াছিল। অশোকের 
রে অর্থাত খুষ্টের অন্তত আড়াই শত বৎসর' পুর্বে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ও 
আশপাশের দেশে খুব প্রচলিত হইয়াছিল ; এবং বুদ-চরিত্রাদি গ্রস্থও তখন রচিত 
ক্ইয়াছিল। এই প্রকারে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনত্ব যখন নির্ব্িবাদ, তখন খুষ্টীয় ও 
বৌন্ধধন্ম্ের মধ্যে যে সাম্য দেখ! যার তৎসন্বন্ধে ছুই পক্ষণাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া খায়; 
(১) এ সাম্য স্বতন্ত্র ভাবে ছইদিকে উংপন্ন হইয়া! থাকিবে, কিংবা (২) বৌদ্ধ 
ধর্ম হইতে এই সকল তত্ব থুষ্টব থুষ্টের শিষ্যেরা গ্রহণ করিয়। থাকিবেন। 
প্রোঃ রিস-ডেভিডূস, বলেন যে, এই বিষে বুদ্ধ ও খৃষ্টের পরিস্থিতির এঁক্য নিবন্ধন, 
উভয়ের মধ্যেই এই সাম্য, স্বভাধতই স্বতন্বভাবে উৎপন্ন হইক্সাছে 11 কিন্তু 
একটু বিচার করিয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, এই কল্পনা সন্তোষজনক 
নহে। কারণ, কোন নূতন বিষয় কোথাও যখন স্বতন্রভাবে উৎপন্ন হয়, তখন 
উহ ক্রমে ক্রমেই হইল»! থাকে এবং সেইজন্য উহার উন্নতির ক্রমও আমর! বলিতে 
পারি । উদাহরণ যথা-_-বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ড, এবং জ্ঞানকাও 
অর্থাৎ উপনিষং হইতেই পরে ভক্তি, পাতগ্রল যোগ কিংবা শেষে বৌদ্ধধর্ম কেমন 
করিয়া নিঃস্থত হইল, যুক্তিশহকারে তাহার ক্রমপরম্পর! ঠিক দেখান যাইতে 
পারে। কিন্তু যজ্ঞময় ইহুদীধর্থে সন্র্যাসপর এদী বা খৃষ্টধর্মের উদ্ভব এই 
প্রকারে হ্য় নাই। উহা! একেবারেই উৎপন্ন. হইয়াছে; এবং উপরে বলিয়! 

ক. এই সম্বন্ধে মিঃ আর্থর লিলী 734707,57 7 07715107207 এই নামে এক 
স্বতন্ত্র গৃস্থ লিখিয়াছেন ; তাছাড়। শ্বকীয় মত সংক্ষেপে 73620/2 272 73%2225% 
নামক গ্রস্থের শেষ চার ভাগে স্পষ্টরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। আমি পরিশিষ্টের এই ভাগে 
যে বিচার আপোচনা করিয়াছি তাহ মুখ্যরূপে এই দ্বিতীয় গ্রস্ত্রের আধারেই করিয়াছি। 
£7%22%201 2721 222%057 ্ন্থ 1005 ০ 0113 ঢ01)০0011-00912979 
561188+এ ১৯৪* খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং তাহার দশম ভাগে, বৌদ্ধ ও খৃইবর্শের 
রধ্যে প্রান ৫*ট। মাদৃণা দেখাইয়াছেন। 
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৬০৬ গীতারহস্য অথবা কন্মরযোগ-পরিশিষ্ট ৭ 

আঁসিয়াছি যে, প্রাচীন খ্ষ্বাীন পঞ্ডিতও ইহ মানিতেন,যে, এইভাবে উহার 
একেবারে উৎপন্ন হইবার কোন কিছু কারণ ইনুদীধর্মের বাহিরে ঘটিয়! থাকিবে। 
তাছাড়া, থৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে সাম্য দেখ! যায় তাহা এত অসাধারণ 
ও সম্পূর্ণ যে, সেরূপ সাম্য স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হইতেই পারে না। হহা 
বদি সপ্রমাণ হইয়া গিয়া! থাকিত যে, সে সময় বৌদ্ধধর্মের কথা ইহুদীদিগের জানাই 
সর্বথ। অনস্তব ছিল, তবে মে কথ। স্বতন্ত্র ছিল। কিন্ত ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ 
হয় যে, অলেকৃজাওরের পরবর্তী সময়ে--এবং বিশেষতঃ অশোকের সময়েই 
( অর্থাৎ খুষ্টপূর্ব প্রায় ২৫* বৎসরে )-বৌদ্ধ ষতির! পূর্বদিকে ইজিপ্টের অন্তর্গত 
আলেক্জান্দ্রিয়। এবং গ্রীস পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। অশোকের এক শিলা- 
পিপিতে এইরূপ লিখিত আছে বে, তিনি ইছদীলোকদিগের এবং আশপাশের দেশ- 
সমৃহরে গ্রীক রাজ। আন্টিওকসের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সেইরূপ বাইবেলে 
ইহা বর্ণিত হইরাছে (মধু, ২, ১) বে, থুষ্ট যখন জন্মিকাছিলেন তখন পূর্বাঞ্চলের 
ক্টেন,জ্ঞানী ব্যক্তি জেরুঞজলেমে গিয়াছিলেন, থৃষ্টানেরা! বলেন যে, এই জ্ঞানী 
পুরুষেরা “মগী” অর্থাৎ সম্ভবত ইরানীধর্ধবের লোক হইবেন,_:ভারতবর্ষের নহে। 
কিন্ত বাহাই বল না৷ কেন, উভয়ের অর্থ তো৷ একই । কারণ, এই কালের পূর্বেই 
বৌদ্ধধর্মের প্রসার কাশ্মীর ও কাবুলে হুইয়1 গিয়াছিল; এবং উহ! পূর্বদিকে 
ইরান ও তুর্কিস্থান পর্যন্তও পৌছিয়াছিল, ইহা। ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জানা যায়। 
তাছাড়া, থষ্টের সময়ে ভারতবর্ষের এক বতি লোহিতসমুদ্রের উপকূলে এবং 
অলেকজান্দিক়্ার আশপাশের প্রদেশে প্রতিবৎসর আসিতেন, এইরূপ প্লটার্ক স্পষ্ট 
লিখিয়াছেন। * তাৎপর্য, থৃষ্টের ছুই তিন শত বৎসর পূর্বেই, ইহুদীদের দেশে 
বৌদ্ধ যতিগণ ষে প্রবেশ করিতে আরস্ত করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে এখন আর কোন 

ংশয় নাই) এবং এই গতিবিধি যখন সপ্রমাণ হইল, তখন ইনুদীলোকের মধ্যে 
সগ্যাসপর এসী ধর্মের এবং পরে সন্গ্যাসযুক্ত ভক্তি প্রধান ধষ্টধর্ম্বের আবির্ভাব হুইবার 
পক্ষে বৌদধশ্ই যে বিশেষ কারণ হইয়া থাকিবে তাহা সহজেই নিষ্পন্ন হয়। 

ক 599 47/৮2/6%5 7৫69৮015772 205 091624 £552955 0957 

12050 09 ০ শব. 26106 (0390189 1391] &. 9০889 ) 70. 96, 9%, 
পালীভাষার মহাবংশে (২৯. ৩৯) ববনদ্িগের অর্থাৎ শ্বীকিশের অলসন্দ। ( যোননগরা হলসন্দা ) 
নামক,.নগরের উল্লেখ আছে। উহাতে কথিত হইয়াছে যে, খুষ্ঠীয় শতাব্দীর কয়েক বৎসর 
পুর্বে সিংহলে এক দেখালয়ের নির্মাপকলে অনেক বৌদ্ধ যতি উৎসব উপলক্ষ গিয়্াছিল। 
মহবংশের ইংরাঙ্গী অনুর্বদক অলনন্দা শব্দে ইজিপ্টদেশের অলেকজাক্ডরিয়। নগর গ্রহণ ন! 
করিয়া, কাবুলের মধ্যে এই নামে আলেকজান্দার এক যে গ্রাম স্থাপন করেন, 
অলসনা। শব্ষে এই স্থানই বিবক্ষিত এইরূপ বলেন। কিন্তু ইহ! ঠিক নহে। কারণ, এই 
ক্ষুদ্র গ্রামকে কেহই ববনদিপের নগর বলিত ন!। তাছাড়া! উপরি-উক্ত অশে।কের শিলালিপিতেই 
থবনদিগের নাগ্যে বৌদ্ধ ভিচ্কু পাঠাইবার স্পষ্ট উদ্তেখ জাছে। 



ভাগ ৭---গীতা। ও থৃষ্টানদিগের বাইবেল । ৬০১ 

ইংরাজ গ্রস্থকার লিলীও ইহাই অনুমান করিয়াছেন * 9 এবং ইহার সমর্থনে 
ফরাসী পণ্ডিত এমিল, বুর্ণফু এবং রোন্নীর এই প্রকার মত আপন গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন; এবং, জন্নদেশে লিপজিক্রে তত্বজ্ঞানশান্ত্রেরে অধ্যাপক প্রো 
সেডন এই বিষয়সংক্রান্ত স্বকীয় গ্রন্থে এই মতই প্রতিপাদদন করিয়াছেন । জর্দন 
প্রোফেসর শ্রডর তীহার এক নিবন্ধে বলেন যে, খৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধন্দ সম্পূর্ণনপে 
সমান নহে ১ ছুয়ের মধ্যে কোন কোন বিষে সাম্য থাকিলেও অন্য বিষয়ে বৈষম্যও 
অনেক আছে এবং সেইজন্য খৃষ্টধর্ বৌদ্ধ ধর্ম হইতে নিঃস্যত এই মত গ্রাহ্য হইতে 
পারে না। কিন্তু এই কথা আসল বিষয়ের বহির্ভৃতি হওরাক্স এই কথার কোন 
সুল্য নাই। খুষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম সর্ববাংশে একই, এ কথা কেহই বলে না) কারণ 
পন তবে এই ছুই ধন্খ ভিন্ন বলিয্প! ধর! হইত না। সুখ্য প্রশ্ন ভে! 
এই যে, যখন সূলে ইছদি ধর্ম নিছক কর্মময়” তখন উহাতে সংস্কারের আকারে 
সন্যাসবুক্ত তক্তিমার্গপ্রতিপাদক থৃষ্টধর্থের আবির্ভাবের সম্ভবতঃ কি কারণ 
হইস্বাছিল। এবং খ্ ধন্দ্রাপেক্ষা! বৌদ্ধধর্ম নিঃসংশ় প্রাচীন ; উহার ইতিহাসের 
প্রতি লক্ষ্য কৰিলে, সন্নযাসপর তক্তি ও নীতির তত্ব খ্ষ্ট স্বতস্ত্রপে আবিষার 
করিষাছিলেন এই কথ। এ্ঁতিহাসিক দৃষ্টিতেও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। 
থ্্ দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্স্তকি করিতেন, অথব! 
কোথায় ছিলেন এই সম্বন্ধে বাইবেলে কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। ইহ! 
হইতে প্রকাশ পান্ন ষে, এই কাঁলতিনি সম্ভবত জ্ঞানার্জনে, ধর্মচিন্তনে, ও 
প্রবাসে অতিবাহিত কবিয়াছিলেন। অতএব, জীবনের এই সময়ে তাহাহ্ 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদ্দের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল কি না 
তাহ৷ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কে বলিতে পারে? কারণ, বৌদ্ধ যতিদিগের 
গতিবিধি সেই সময্নে গ্রীস দেশ পর্যন্ত ছিল। নেপালের এক বৌদ্ধ মঠের 
গ্রন্থে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, বিশু সেই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং 
সেখানে তিনি বৌদ্ধধর্ম স্বন্থে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। নিকোলস নোটোভিশ 
নামক এক রুসিয়ান ভদ্রলোক এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হুইক্া ১৮৯৪ থষ্টাবে ফরাসী 
ভাবাক্ন তাহার ভাষাস্তর প্রকাশ করিয়াছিলেন। নোটোভিশের ভাষাস্তব্র 
ভাল হইলেও মূল গ্রশ্থ পরে কোন মিথ্যুক মিথ্যা করিয়া রচনা করিয়াছে, 
এইরূপ অনেক থ্ষ্টান পঙ্তিত বলেন। উক্ত গ্রন্থ এই পঞ্ডিতের৷ সত্য মনে 
করুন বলিয়া আমারও বিশেষ কোন আগ্রহ নাই। নোটোভিশ যে গ্রন্থ 
পাইয়াছেন-তাহা! সত্যই হউক বা প্রক্ষিপ্তই হউক, কেবল এ্রতিহাসিক দৃষ্টিতে 
আমি যে বিঢার-আলোচন। উপরে করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, 
খৃষ্টের না হউক, নিদান পক্ষে বাইবেলের নববিধানে গাহার চরিত্রলেখক তক্ত- 
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৬০২ গীঁতারহুস; অথবা কন্দমযোগ-পরিশিষট । 

দিগের বৌন্ধধর্দের কথ! জানা অসম্ভব ছিল না; এবং ইহ! যদি অসম্ভব না 
হয় তবে খৃ্র এবং বুদ্ধের চরিত্র ও উপদেশে যে অসাধারণ সাম্য পাওয়! 
বায়, উহ্থার স্বতন্ত্র ভাবে উৎপত্তি ্বীকার করাও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। * 
সার কথা, মীমাংসকদিগের নিছক্ কর্ম্মার্৯, জনকাদির জ্ঞানযুক্ত কর্মযোগ 
€ নৈষষর্ম্য ), উপনিষংকারদিগের ও সাংখ্যদিগের জ্ঞাননিষ্টা ও সন্াস, চিত্ত- 
নিরোধরূপ পাতগ্রল যোগ, এবং পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত ধর্ম অর্ধাৎ ভক্তি _এই 
সমন্ত ধর্মাঙ্গ ও তত্বই মূলে প্রাচীন বৈদিক ধর্মেই অন্ততূতি। তন্মধ্ ব্রহ্ম- 
গান, কর্ম ও ভক্তিকে ছাড়িয়া, চিত্তনিরোধরূপ যোগ ও কর্সন্নাস এই ছুই 
তত্বেরই ভিত্তিতে বুদ্ধ সর্বপ্রথম আপন সন্্যাসপর ধর্ম চারি বরকে উপদেশ 
করেনঃ কিন্তু পরে উহ্বাতেই ভক্তি ও নিফাম কন্ম মিলাইয়! দিয়! বুদ্ধের 
অন্গামীর! তাহার ধন্ম চারিদিকে প্রচার করেন। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধন্থের 
এই প্রকার প্রচার হইলে পর, নিছক কর্খপর ইনুদীধন্মে সন্গ্যাসমার্গের তত্ব 
প্রবেশ করিতে আরন্ত হয়; এবং শেষে উহাতেই ভক্তি মিলাইয়। দিয়৷ খৃষ্ট 
স্বকীয় ধর্ম প্রবর্তিত করেন। ইতিহাস হইতে নিষ্পন্ন এই পরম্পরা দেখিলে, 
ডাঃ লরিন্সরের এই উক্তি তো৷ অসত্য সিদ্ধ হয় যে, গীতাতে খৃষ্টধর্ম হইতে 
কোন কিছু গৃহীত হইক্াছে, বরং বিপরীতে, আম্মৌপম্যদৃষ্টি, সন্যাস, নির্বৈরত্ 
ও ভক্তির বে সকল তব বাঁইবেলের নববিধান-ভাগে পাওয়। যাম্র তাহা বৌদ্ধ 
ধর্ম হইতে অর্থাৎ পরম্পরাক্রনে বৈর্দিক ধর্ম হইতে খৃ্টধর্ম্ে গৃহীত হওয়া খুব 
সম্ভবমাত্র নহে, বরঞ্চ গৃহীত হওয়াই বিশ্বীসযোগ্য । এবং ইহার জন্য হিন্দু- 
দিগকে অপরের মুখের দিকে তাকাইবার কোনও আবশ্যকতা ছিলই না, ইহা 
সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়। 

এই প্রকারে, এই প্রকরণের আরস্তে প্রদত্ত সাত প্রশ্রের বিচার শেষ হইল । 
এক্ষণে ইহারই সঙ্গে কতকগুলি এইরূপ গুরুতর প্রশ্ন উদিত হয় যে, ভারতবর্ষে 
যে ভক্তিপন্থ। আজকাল প্রচলিত আছে উহার উপর ভগবদ্গীতার কি পরিণাম 
ঘটিয়াছে ? কিন্ত এই সকল প্রশ্নকে গীতাগ্রন্থসন্বন্ধীয় বলা অপেক্ষ। হিন্দুধর্মের 
আধুনিক ইতিহাসের অন্তগ্গত এইরূপ বলাই সঙ্গত, সেইজন্য, এবং বিশেষতঃ 
এই পরিশিষ্ট প্রকরণ অল্প অল্প করিলেও আমার নির্দিষ্ট সীম! অনেক অতিক্রম 
করিয়াছে; অতএব গীতার বহিরঙ্গের বিচার-আলোচন! এইখানেই শেষ কর! 
গেল। 

ইতি পরিশিষ্ট প্রকরণ সমাপ্ত । 

. * জমেশচঙ্স দন্েরও এইরূপ মত; তিনি তাহার গন্থে বিস্ৃতশাবে এই মত ব্যক্ত করি- 
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শ্রীমন্তগরদূগীতা-রহস্য। 
গীতার মূল শ্লেক, বঙ্গানুবাদ 

টিপ্পনী। 





' উপোদ্ঘাত 
জ্ঞান ও শ্রদ্ধ। সহকারে, ইহার মধ্যেও বিশেষত ভক্তির সুগম রাঁজনার্গ অবলগ্বনে 

ঘতদুর সম্ভব, সমবুদ্ধি করিক্া। লোকসংগ্রহের নিমিত্ত স্বধন্ধানুসারে নিজ নিজ কর্ম 
নিফাম বুদ্ধিতে আমরণ করিতে থাকাই প্রত্যেক মন্ষ্যের পরম কর্তব্য ; ইহাতেই 
উহার এঁহিক ও পারলৌকিক পরম কল্যাণ নিহিত ; এবং উহার মোক্ষপ্রাপ্তির 
জন্য কন্ম ছাড়িয়। বসিবার অথবা অন্য কোনও অস্ুষ্ঠান করিবার প্রয্মোজন নাই । 
গীতারহস্যে প্রকরণক্রমে সবিস্তার ইহাই প্রতিপাদন করিফ়্াছি, এবং ইহাই গীতা- 
শাস্ত্রের ফলিতার্থ। এই প্রকার চতুর্দশ প্রকরণে ইহাও দেখাইয়া আসিম়্াছি 
ষে, প্র উদ্দেশে গীতার আঠারো! অধ্যায়ের সঙ্গতি কেমন সুন্দর ও সহজে পাওয়া! 
যায়; এবং এই কম্মষোগ-প্রধান গীতাধন্ম্ে অন্যান্য মোক্ষসাধনের কোন্ কোন্ 

ংশ কি প্রকারে আসিল । এই সকল করিবার পর, বস্তত গীতার শ্লোক- 
সমূহের যথাক্রমে আমার মতান্ছসারে (দেশীয় ) ভাষাতে সরল অর্থ বলার 
অতিরিক্ত কোন কাজ বাকী থাকে ন1। কিন্ত গীতারহস্যের সাধারণ আলোচনার 
গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়বিভাগ কি প্রকার হইয়াছে, কিংব! টীকাকারগণ 
নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন বিশেষ শ্লোকের পদগুলির 
কি প্রকার টানাবোন| করিরাছে ন,, তাহা বলিবার সুবিধা হয় নাই । এই কারণে 
এই হুই বিষয়ের বিচার করিবার জনা, এবং বেখানকার সেইথানেই পূর্বাপর 
সঙ্গতি দেখাইয়! দিবার জন্যও, অন্বাদের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার ভাবে কিছু 
টিপ্ননী দিবার প্রয়োজন হইয়াছে । আরও, যে সকল বিষয় গীতারহস্যে বিস্তৃত- 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের কেবল দিগৃদর্শন করাইয়। দিয়াছি, এবং গীতা” 
রহস্যের যে প্রকরণে এ বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে উহার কেবল উল্লেখ 
করিয়াছি । এই টিপ্ননীসকল মূল গ্রন্থ হইতে যাহাতে পৃথক জান! যায়, তজ্ন্য 
খই [] চতুক্ষোপ ব্র্যাকেটের ভিতর রাখা! গিয়াছে এবং মার্জিনে (কিনারায় ) 
ভাঙ্গ খাড়া রেখাও লাগানো হইয়াছে । শ্লোকের অনুবাদ, যতদূর সম্ভব, শবশ 
কর! হুইক়্াছে এবং অনেক স্থলেই মূলেরই শব্ধ রাখিয়া! দেওয়! হইফ়াছে ? এবং 
“অর্থাৎ*এর সহিত জুড়িয়া দিয়া উহার অর্থ খুলিয়া দিয়াছি এবং ছোট-খাটো! 
টিপ্ননীর কাজ অন্ুবাদ হইতেই বাহির কর! হইয়াছে । এই সমস্ত করিলে পরও, 
সংস্কত ভাষার এবং (দেশীয় ) ভাষার প্রণালী বিভিন্ন হইবার কারণে, মূল সংস্কৃত 
শ্লোকের পুর্ণ অর্থও (দেশীক) ভাষাতে ব্যক্ত করিবার জন্য কিছু বেশী শব্ধ অবশ্য 
প্রয়োগ করিতে হন্ন, এবং অনেক স্থলে মূলের শববসমূহ অনুবাদে প্রমাণার্থ গ্রহণ 
করিতে হয়। এই শব্+সমূহের উপর দৃষ্টি দেওয়াইবার জন্য () এইবপ কোষ্টফে 
(ব্র্যাকেটে ) ইহা রাখ! হইয়াছে । সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে শ্লোকের সংখ্যা ক্পোকের 
শেষে থাকে; কিন্ত অনুবাদে আমি এই সংখ্যা প্রথমেই, 'আরস্তেই রাবিয়াছি। 



৬৪৬ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগ-শান্ত্র । 

অতএব কোন শ্লোকের অন্থুবাদ দেখিতে হইলে অনুবাদে এ সংখ্যার পরবর্তী 
বাক্য পড়িতে হইবে। অন্থুবাদের রচন! প্রায় এমন কর! হইয়াছে যে, টিপ্ননী 
ছাড়িয়া নিছক্ অন্কুবাদদই পড়িলেও অর্থে কোনই ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এই 
প্রকার যেখানে মূলে একই বাক্য, একাধিক শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে, সেখানে 
সেই করটা শ্লেকেরই অনুবাদে এ অর্থ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে । অতএব কতক- 
গুলি শ্লোকের অন্রবাদ মিলাইয়াই পড়িতে হইবে । এইরূপ শ্লোক যেখানে 
যেখানে আছে, সেখানে সেখানে প্লোকের অনুবাদে পূর্ণবিরাম চিহ্ন (1) দাড়ি 
দেওয়া হয় নাই। আর ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, অনুবাদ শেষে অনুবাদই। 
আমি নিজের অনুবাদে গীতার সরল, স্পষ্ট ও মুখ্য অর্থ আনিবার চেষ্ট। করিয়াছি 
সত্য, কিন্ত সংস্কত শব্দে এবং বিশেষতঃ ভগবানের প্রেমধুক্ত, রসপূর্ণ, ব্যাপক ও 
প্রতিক্ষণে নবরুচিপ্রদ বাক্যে লক্ষণ! দ্বারা নান! ব্যঙ্গার্থ উৎপন্ন করিবার যে সামর্থ্য 
আছে, তাহা একটুও না কমাইয়! বাড়াইয়! অন্য শব্দে যেমনটা-তেমনটা আরোপ 
কর। অসম্ভব ; অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংস্কৃত জানেন, তিনি অনেক স্থলে লক্ষণ দ্বারা 
গীতার শ্লোকসমূহের যেরূপ উপযোগ করিবেন, গীতার নিছক অনুবাদ বিনি 
পড়িবেন, তিনি সেরূপ করিতে পারিবেন না। অধিক কি বলিব, তাহার 
হাবুডুবু থাইবারও সম্ভাবনা আছে। অতএব সকলের নিকট আমার সাগ্রহ 
মিনতি এই যে, গীতাগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই অধ্যপনন করুন; এবং অনুবাদের 
সঙ্গে সঙ্গেই মূল শ্লোক রাখিবারও ইহাই প্রয়োজন। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের 
বিষয় জানিবার সুবিধার জন্য এই সকল বিষয়ের--অধ্যায়ক্রমে প্রতোক 
ক্লোকের--অন্ুক্রমণিকাও পৃথক দিয়াছি। এই অনুক্রমণিক। বেদান্তহত্রের 
অধিকরণমালার অনুকরণে করিয়াছি । প্রত্যেক শ্লোক পৃথক পৃথক ন! পড়িয়া 
অন্ুক্রমণিকার এই ভিত্তিতে গীতার শ্লোক একত্র পড়িলে পর, গীতার তাৎপর্য্য 
সম্বন্ধে যে ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে তাহ! কোন কোন অংশেদূর হইতে পারে। 
কারণ সাম্প্রদাপ্িক টীকাকারগণ গীতার শ্লোকসমূহের টানাবোনা করিয়া! নিজ 
সপ্প্রদায়ের স্ার্থসিদ্ধির জন্য কতক শ্লোকের যে পৃথক অর্থ করিয়াছেন, তাহা প্রায় 
এই সন্দর্ভের পৌর্বাপর্য্ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই করা হইয়াছে । উদাহরণ 
যথ--গীতা। ৩, ১৯; ৬. ৩১ এবং ১৮, ২ দেখ। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলি- 
বার কোনই বাধ! নাই ষে, গীতার এই অনুবাদ এবং গীতারহস্য, পরস্পর 
পরম্পরের পূর্ণতাসাধক । এবং ধিনি আমার বক্তব্য ভালরূপে বুঝিতে 
চাছেন, তাহাকে এই,ছই অংশেরই প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে । 'ভগবদগীতা- 
গ্রন্থ কঠস্থ করিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাই উহাতে গুরুতর পাঠভেদ 
কোথাও পাওয়া যার না। আরও, ইহা বলা আবশ্যক যে, বর্তমানকালে 
প্রাপ্ত গীতাভাষ্যসমূহের মধ্যে যাহা প্রাচীনতম, সেই শঙ্কর ভাষ্যেরই মূল 
গাঠকে আমি প্রমাণ নানিয়াছি। | 



গীতার অধ্যায়নমূহের শ্লোকশ 
বিষয়াহুক্রমণিক!- 

[ নেট--এই মন্কমশিকাতে গীতার অধ্যায়ান্তর্গ ত বিষয়সনৃহের, গ্লোকাহুক্রমে, যে বিভাগ 
ধর। গিয়াছে, তাহা মূল সংস্কত গ্রোকসমূহ্থের পুর্ব $$ এই চিহ্ু দ্বারা দেখানো হইয়াছে? 
এবং গন্ুবাদে এই প্রকার প্লোক হইতে পৃথক প্যারাগ্রাফ আরম্ভ কর। হইয়াছে। ] 

প্রথম অধ্যায়-_অজ্জ্ন-বিষাদযোগ । 

১ সপ্জয়কে ধতরাষ্ট্রের প্রশ্ন ॥ ২-১১ ছুর্য্যোধনের দ্রোণাচার্যেের নিকট ছুই 
দলের সৈন্যব্ণনা। ১২-১৯ দুদ্ধের আরঙ্তে পরম্পরের অভিনন্দনের জন্য 
শঙ্খধ্বনি। ২*-২৭ অক্জুনের রথ সম্মুখে আসিলে দৈন্যনিরীক্ষণ । ২৮-৩৭ 
উভয় সেনাদলে নিজেরই বান্ধব আছেন, হুহাদিগকে মারিলে কুলক্ষপ় হইবে-_ 
ইহা চিন্তা করিস! অক্ফুলের বিধারদ আসিল। ৩৮-৪৪ কুলক্ষপ্ন প্রহৃতি 
পাপের পরিণাম । ৪৫-৪৭ বুদ্ধ না করা রি আভ প্রাক এবং ধন্ব্বাণ 
তঠাগ। চি টিন টি বর পৃঃ ৬০৫-৬২৫ 

দিতীয় অশ্যায়--সাংখ্যযোগ | 

১-৩ শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজন! । ৪-১* অজ্ঞুদনর উত্তর, কর্তব্মুঢ়তা এবং 
ক্র্তিব্যনির্ণয়ের জন্য শ্রাকুষ্ণের শরণাপন্ন হওয়।। ১১-১৩ আত্মার আশোচাত্ব । 
১৪, ১৫ দেহ ও সুখ-দুঃখের অনিত্যতা। ১৬২৫ সদসদ্বিবেক এবং আত্মার 
নিত্যত্বাদি স্বরূপ-কথনের দ্বারা উহার অশোচ্যত্ব সমর্থন । ২৬২৭ আত্মার 
অনিত্যত্ব পক্ষের উত্তর। ২৮ সাংখাশাস্ত্র অনুসারে ব্যক্ত ভূতলকলের অনিতাত্ব 
ও অশোচ্যত্ব। ২৯, ৩৯ £লাকমকলের আত্মা ছুজ্ঞেক়্ বটে; কিন্তু তুমি সত্য- 

জ্ঞান প্রাপ্ত হইমা শোক করা ছাড়িয়া দাও । ৩১-৩৮ ক্ষাত্রধন্ম অনুসান্লে 

যু করিবার আবশ্যকত। । ৩৯ সাংখামার্গ অনুসারে বিষয়-প্রতিপাদনের 
সমাপ্তি, এবং কর্মযোগ প্রতিপাদনের আরম্ভ । ৪৭ কন্মযোগের স্বপ্ন আচরণ ও 

শুভজনক। ৪১ ব্যবসারাত্মক বুদ্ধির স্থিরতা। ৪২-৪৪ কর্মকাণ্ডের অনুযায়ী 
মীমাংসকদিগের অস্থির বুদ্ধির বর্ণন। ৪৫, ৪৬ স্থির ও যোগস্থ বুদ্ধিতে কর্ন 
করিবার উদ্লাদেশ। ৪৭ কর্্মযোগের চতুঃস্ত্রী। ৪৮৫০ কম্মযোগের লক্ষণ 
এবং কর্শ অপেক্ষা কণ্তার বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা। ৫১-৫৩ কন্মযোগের “দ্বারা মোক্ষ- 
প্রাপ্তি। ৫9:৭০ অঞ্ঞুনের প্রশ্নের উত্তরে; কশ্যোগী স্থিতপ্রজ্ঞের' লক্ষণ $ 
এবং উহ্থাতেই প্রসঙ্গানপারে বিষয়াসাক্তি হইতে কাম ্রস্থতির উৎপত্তির 
ক্ষম। ৭১, "৯ আা্দী স্থিতি। সি ২৮ পিচ 



৬০৮. শীতারহস্য অথবা! ক রষে।গশাস্ত্ 

তৃতীয় অধ্যায়--কর্মযোগ ॥ 
৯, ২ অক্জুনের এই প্রপ্র--কর্ম ত্যাগ করা উচিত, বা করিতে থাক 

উচিত; কোন্টী ঠিক? ৩-৮ সাংখ্য (কন্মসন্নযাস ) ও কর্দমযোগ ছুই মিষ্ঠা 
খাকিলেও কল্প কেহ ছাড়িতে পারে না, তাই কন্দমযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন 
করিয়া অঙ্ঞুনকে ইহাই আচরণ করিবার জন্য নিশ্চিত উপদেশ । ৯-১৬ মীমাং- 
সকদিগের যজ্ঞার্থ কর্মকেও আসক্তি ছাড়িয়া করিবার উপদেশ, যঞ্ঞচক্রের 

অনাদ্দিত্ব এবং জগতের ধারপার্থ উহার আবশ্যকতা । ১৭-১৯ জ্ঞানী পুরুষে 
স্বার্থ থাকে না, তাই তিনি প্রাপ্ত কন্খ নিঃস্বার্থ অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে 
থাকেন, কারণ কর্ম কেহই ছাড়িতে পারে না। ২০২৪ জনক প্রভৃতির 
উদাহরণ ; লোকপংগ্রহের মহ এবং শ্বস্ং ভগবানের দৃষ্টান্ত । ২৫-২৯ জ্ঞানী 
ও অজ্ঞানীর কর্মে ভেদ, এবং জ্রানী ব্যক্তির নিফাম কন্ম করিয়া অজ্ঞানীকে 
সদ্দাচরণের আদর্শ প্রদর্শনের প্রয়োক্গন। ৩৭ জ্ঞানীপুরুষের ন্যায় পরমেশ্ রার্পণ- 
বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবার জন্য অজ্জুনকে উপদেশ । ৩১, ৩২ ভগবানের এই 
উপদেশ অনুসারে শ্রস্ধাপুর্বক আচরণ করা অথবা না করার ফল। ৩৩, ৩৪ 
প্রকৃতির বল ও ইন্ড্রিয়নিগ্রহ। ৩৫ নিক্ষাম কম্মও শ্যধর্ম্মেরই কত্িবে, উহাতে 
মুহা হইলেও কোনই ভয় নাই। ৩১৬-৪১ কামই মনুষ্টকে উহ্বার ইচ্ছার 

বিরুদ্ধে পাপ কব্রিবার জন্য উন্লেদিত করে, ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা উহার নাশ। 
&২, ৪৩ হরিতে শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম এবং নিরব উহাদের 
লিয়মন। টন পৃঃ ৬৫৭-৬৭৮ 

চতুর্থ অধ্যায়-_জ্ঞান-কর্মম, সম্গযাস- যোগ। 
১-৩ কর্্যোগের সম্প্রদায়পরম্পরা। ৪-৮ জন্মন্হিত পরমেশ্বর যায়! ঘার। 

দিব্য জন্ম অর্থাৎ অবতার কখন্ এবং কি কারণে গ্রহণ করেন-_তাহার বর্ণন । 
৯, ১০ এই দিব্য জন্মের এবং করের তন্ব জানিলে পুনর্দন্দ নিবৃত্ত হইয়া ভগবৎ- 
গ্রান্তি। ১১১২ জন্য প্রপালীতে ভজন! করিলে এরূপ ফল, উদদাহরপার্থ 
এই পোকের ফল পাইবার জন্য দেবতাদের উপাসনা! । ১৩-১৫ ভগবানের 

চাতুরব্য প্রভৃতি নিপিপ্ত কম, উ$ার তত্ব জানিলে কর্ম্মবন্ধের নাশ এবং এরপ 
কর্খ করিবার উপদেশ । ১৬২৩ কণ্মধ, অক ও বিকন্মের ভেদ, অকর্মই নিঃসঙ্গ 
কম্ম। উহাই প্রকৃত কর্ম এবং উহ! দ্বারাই কর্্মবন্ধের নাশ হয়। ২৪-৩৬ 
অনেক প্রকার লাক্ষপিক যজ্ঞের বর্ণন ) এবং অঙ্গবুদ্ধিতে কৃত বজ্যের অর্থা্ 
ভ্ঞানযন্তের শ্রে্তা । ৩৪-৩৭ জ্ঞাত] দ্বার জ্ঞানোপদেশ, জ্ঞানের ছারা আত্মৌপম্য- 
দৃষ্টি এবং পাপপুপণোর নাশ । ৩৮-৪* জ্ঞান প্রাপ্তির উপান়_বুদ্ধি (-যোগ ) ও শ্রদ্ধা । 
ই্বার অভাবে নাশ। ৪১, ৪২ ( কর্ম্ম-) বোগ ও জ্ঞানের পৃথক উপযোগ 
বলিয়া, উ্তরেছ জা শ্রকে বুক্ধ করবার উপদেশ । .১১. ০. পৃঃ ৬৭৯-৬৯৮ 



গীতার বিষয়সমূহের অনুক্রমণিকা। ৬০৯ 

পঞ্চম অধ্যায়ি- সন্গ্যানযোগ । 
১, ২ এই স্পট প্রশ্ন _সন্গ্যাস শ্রেষ্ঠ ব! কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ । এ বিষয়ে ভগবানের 

এই নিশ্চিত উত্তর যে, উভয়ই মোক্ষ প্রদ, কিন্ত কর্ম যোগই শ্রেষ্ঠ । ৩-৬ সংকলন 
ছাড়িয়া দিলে কর্্দমরধোগী নিতাসন্ন্যাপীই হয়, এবং কর্ম বিনা সন্ন্যাপও সিদ্ধ হয় 
ন!। এইজন্য বস্তত উভয়ই এক। ৭-১৩ মন সর্বদাই সন্নান্ত থাকে, এবং 
কেবল ইক্ত্রিয়গণই কর্ম করে, ভাই কর্্মফোগী সর্বদা আলপ্ত, শান্ত ও যুক্ত 
থাকে। ১৪, ১৫ প্রকৃত কর্তৃত্ব ও ভোত্তৃত্ব 'প্রক্কৃতির, কিন্ত অজ্ঞানবশতঃ 
আত্মার অথবা পরমেশ্বরের মনে হয় । ১৬, ১৭ এই অজ্ঞানের নাশে পুনর্জন্মের 
নিবৃত্তি। ১৮-২৩ ব্রহ্ম কান হইতে প্রাপ্ত সমদর্শিহ, স্থির বুদ্ধি এবং ম্খহঃখের 
ক্ষমতা বর্থন। ২৪২৮ সর্বভূতের মঙ্গলের জনা কর্ম করিতে থাকিলেও 
কন্মযোগী এই লোকেই সর্বনাহ ব্রঙ্মতু ত, সমাধিস্থ ও মুক্ত থাকেন। ২৯ ( কর্তৃত্ব 
নিজের উপর না লহক্া) পরমেশ্বরকে বজ্ঞ-তপের ভোক্ত। ও সর্বভূতের মিদ্ত 
জানিবার ফল। রি ঠ পৃঃ ৭০০-৭০৮ 

ষষ্ঠ অধ্যায-_ধ্য।নযোগ। 

১, ২ ফলাশ! ছাড়িয়া কর্তব্য যে করে সে-ই প্ররুত সন্লাসী ও বোগী। 
সন্নাসীর অর্থ নিরপ্রি ও অক্রিক্ন নভে । ৩,৪ কম্মফোগীর সাধনাবস্থাখ ও 
সিদ্ধাবস্থার় শম এবং কর্মের কাধ্যকারণের পরিবর্তনের এবং যোগারূট়ের 
লক্ষণ। ৫, ৬ যোগ- সিদ্ধ করিবার গন্য আত্মার স্বাতন্ত্া। ৭৯ গিতাত্মা 
যোগযুক্তের মধ্যেও সমবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা। ১০-১৭ যোগ সাধনের জন্য আবশ্যক 
আসন ও আহারবিহারের বর্ন । ১৮২৩ ষোগীর, ও যোগসমাধির, আতাস্তিক' 
স্থথের বর্ণন। ২৪-২৬ মনকে ধীরে ধীরে সমাধিস্থ শান্ত ও আত্মনিঠ কিরূপে 
করিতে হইবে ? ২৭, ২৮ ষোগীই ব্রন্মভূত ও অতান্ত স্থুখী। ২৯-৩২ প্রাণী 
মাত্রে ষোগীর আকেৌপগ্যবুদ্ধি। ৩৩-৩৩ অভ্যান ও বৈরাগা দ্বার! চঞ্চল মনের 

নিগ্রহ। ৩৭-৪৫ অক্ুনের' প্রশ্নের উত্তরে মোগত্রত 'অপবা জিজ্ঞান্থরও. জন্ম- 
জন্মাস্তরে উত্তম ফল মিলিলে শেষে পৃর্ণসিদ্ধি কিরূপে লাত হয় সেই বিষয়ের 
বর্ণন। ৪৬, ৪৭ তপস্থী, জ্ঞানী ও নিছকৃ কন্মী অপেক্ষা কর্্মযোগী-_এবং 
উহাদেরও মধ্যে ভক্তিমান কর্মযোগী --শ্রেষ্ঠ। অতএব অঙ্জুনকে ( কর্ম-) যোগী 
'সইবার বিষয়ে উপদেশ । রত ২০0 পৃঃ ৭৯৭২৮ 

সগ্ডম অধ্যায়-_জ্জান-বিজ্ঞানযোগ |. 

১-৩ কর্মযোগের সিদ্ধির জন্য জ্ঞানবিজ্ঞান নিরূপণ আস্ত । সিদ্ধির জন্য 

প্রবত্বকারীদিগের শ্বল্পপ্রাণ্তি। ৪-৭ ক্ষরাক্ষরিচার। ভগবানের অষ্টধ। অপর 
,9.জীবরূপী পরা প্রকৃতি; ইহার পরে সমস্ত বিস্তার। ৮১২, বিজ্ঞাগের সান্বেক 



৬১০ গীতারহ্স্য অথব। কর্মযোগশাস্ত্র 1 

আদি সমস্ত অংশে গ্রথিত পরমেশ্বর-স্বরূপের দিগ্দর্শন। ১৩-১৫ পরমেশ্বরের 
ইহাই গুণময়ী ও দুস্তর মায়া, এবং উহারই শরণাগত হইলে মারা হইতে উদ্ধার 
'হয়। ১৬-১৯ ভক্ত চতুর্বিধ ; তন্মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ । অনেক জন্মে জ্ঞানের 
পুর্ণতা ও ভগবত্প্রাপ্তিরূপ নিত্য ফল। ২০-২৩ অনিত্য কাম্য ফলের জন্য 
দেবতাদিগের উপাসন! ; কিন্তু ইহাতেও উহাদের প্রাতি শ্রদ্ধার ফল ভগবানই 
দেন। ২৪-২৮ ভগবানের সত্য স্বরূপ অবাক্ত; কিন্তু মায়ার কারণে ও ছন্দমোহের 
কারণে উহা! ছুক্জেকস। মায়ামোহের নাশে স্বরূপের জ্ঞান। ২৯, ৩০ ব্রহ্ম, 
অধ্াত্ম, কর্ম এবং অধিভূত, অধিদৈব, অধিষজ্ঞ সমস্ত এক পরমেশ্বরই-_ইহ৷ 
জানিলে শেষ পর্যন্ত জ্ঞ।নসিদ্ধি হয়। ৮ ০১৮ পু 2২৯-৭৪ 

অষ্টম অপ্যায় _অক্ষরব্রক্মযোগ | 
১-৪ অন্জুনর প্রশ্নের উত্তরে ব্র্ব, অধ্যান্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিষজ্ঞ 

ও আধিদেহ, হহাদের বাখ্যা। এ সকলে একই ঈশ্বর আছেন। ৫৮ অন্ত- 
কালে ভগবৎ্-ম্মরণে মুক্তি । কিন্তু যাহা মনে নিত্য থাকে, তাহাই অস্তকালেও 
থাকে; অতএব সববণাই ভগবানকে ম্মরণ করিবার এবং যুদ্ধ করিবার জন্য 
উপদেপ। ৯-১৩ অওঠালে পরুমধ্ধরর অর্ধাৎ ওঞ্কারের সনাধিপুর্ধক জ্ঞান ও 
তাহার ফল। ১১-১১ ভগবানের নিত্য চিন্তনে পুনর্জন্মনিবুত্তি। ব্রদ্দলোকাদি 
গতি নিত্য নহে। ১৭-১৯ ব্রহ্মার দিনরাত, দিনের আরস্তে অব্যক্ত হইতে 
স্থষ্টির উৎপত্তি এবং রাপ্রর আরন্তে উহাতেই লমমন। ২*-২২ এই অবাক্তেরুগ 
অতীত অব্যক্ত ও অক্ষর পুরুষ ভাক্ত দ্বার তাহার জ্ঞান এবং তাহার প্রাপ্তিতে 
পুনর্জন্মনিবৃত্তি। ২৩-২৬ দেবযান ও পিতৃঘনমার্গ; প্রথম পুনজন্মনাশক এবং 
দ্বিতীয় তাহার বিপরীত । ২৭, ২৮ এই ছুই মার্গের তত্ব যে যোগী জানে, 
তাহার অত্ান্তম ফল লাভ হয়, অতএব তদনুসারে সব্বদ। ব্যবহার করিবার 
উপদেশ। ও রি পৃঃ ৭৪১-৭৫২ 

নবম অধ্যায়--রাজাবদ্য। রাজগুহ্যযোগ। 

১-৩ জ্ঞানবিজ্ঞানবুক্ত ভক্কিনার্গ মোক্ষপ্রদ হইলেও প্রতাক্ষ ও সুলভ) 
অতএব রাজমার্গ। ৪-৬ পরমেশ্বরের অপার ষোগসামর্থা | প্রাণীমাত্রে থাকিয়াও 
তাহাতে থাকেন না, এবং প্রাণীমাত্রও তাহাতে থাকিয়াও থাকে না। ৭-১০ 
মাক্সাস্মক প্রতি দ্বার স্যর উৎপত্তি ও সংহার, ভূতদকলের উৎপত্তি,ও লয়। 
এত করিলেও তিনি নিকফ্ষাম, অতএব অলিগ্ত । ১১১১২ ইহা ন। বুঝিলে মোহে 
আবদ্ধ হইয়। মণুষ্যদেহধারী পরেশ্বরের অবজ্ঞাকারী মূর্খ ও আন্গুরী। ১৩১৫ 
জ্ঞানযজ্ঞের বারা অনেক প্রকারের উপাসক দৈবী। ১৬-১৯ ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, 
ক্িনিই জগতের পিতামাতা, স্বামী, পোষক এবং ভালমসন্দের বর্তা। ২০-২২ 



গীত'র বিষয়সমূহের অনুক্রমণিকা। ৬১১ 

শ্রোত যাগধজ্ঞ প্রভৃতির দীর্ঘ উদ্দ্যোগ স্বর্গপ্রদ হইলেও সেই ফল অনিত্য । যোগ- 
ক্ষেমের জন্য ইহা আবশ্যক মনে করিলেও উঠ ভক্কি ছ্বারাও সাধা। ২৩-২৫ 
অন্যান্য দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি পর্য্যায়ক্রমে পরমেশ্বরেরই প্রতি ভক্তি, 
কিন্তু ষে প্রকার ভাবন। হইবে এবং ষে প্রকাব্র দেবতা হইবে, ফলও সেই প্রকারই 
প্রাপ্ত হইবে । ২৬ ভক্তি থা/কলে পরমেশ্বর ফুলেব পাপড়িতেও সন্ত হন। 
২৭, ২৮ সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবার উপদেশ । ইহা! দ্বাব্রাই কর্ম বন্ধন- 
মোচন ও মোক্ষ। ২৯-৩৩ পরমেশ্বর সকলেরই একই। ছুরাচাব্রী হউক বা 
পাপযোনি হউক, স্ত্রী হউক বাবৈশ্য বা শুদ্র হউক, নিঃসাম ভক্ত হইলে 
সকলেরই একই গতি লাভ হয়। ৩৪ ই মাগহ স্বীকার করিবার জন্য অজ্জুনকে 
উপদেশ । তি ঠা পৃঃ ৭৫২-৭৬৫ 

দশম এরা হা | 
১-৩ জন্মরহিত পরমেশ্বর দেবগণের এবং খধিগণেরও পূর্ববন্তাী, ইহা জানিলে 

পাঁপনাশ হয়। ৪-৬ ত্রশ্বরিক বিভূতি ও ষোগ। ঈশ্বর হইতেই বুদ্ধি প্রভৃতি 
ভাবসমুহের, সপ্তর্িদিগের, এবং মন্গুর এবং পরম্পরাক্রমে সকলের উৎপ্তি। ৭-১১ 
যে ভগবদ্তস্ত ইহা! জানে, তাহার জ্ঞানপ্রাপ্তি ; কিন্ক তাহারও বুদ্ধি-সিদ্ধি ভগবানহ 
দেন। ১২-১৮ নিজের বিভূতি এবং যোগ বুঝাইবার জন্য ভগবানের নিকট 
অজ্ঞুনের প্রার্থনা । ১৯-৪* ভগ্গবানের অনন্ত বিভূতির মধ্য হইতে মুখ্য-মুখ্য 
বিভূতির বর্ণন । ৪১, ৪২ যে কিছু বিভূতিশীলী, শ্রীমান এবং ভাস্বর আছে, সে 
সমস্ত পত্রমেশ্বরের তেজ ; কিন্ত আংশিক। *** ০০৮ পৃঃ ৭৬৫-৭৭৮ 

এক।দশ অধ্যায়__বিশ্বরূপদর্শনযোগ । 

১-৪ পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত স্বকীয় পশ্বরিক রূপ দেখাইবার জন্য ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা। ৫-৮ এই আশ্চর্য্যকারক ও দিব্যরূপ দেখিবার জন্য অজ্জঞুনের 
দিব্যদৃষ্টি- জ্ঞান । ৯-১৪ বিশ্বরূপের সঞ্জরকৃত বর্ণন। ১৫-৩১ বিম্ময় ও ভয়ে নম 

হইয়। অজ্ঞুনকৃত বিশ্বরূপস্তরতি, এবং প্রসন্ন হইয়া! “আপনি কে" বলুন, এই 
প্রার্থনা । ৩২-৩৪ প্রথমে “আমি কাল+ ইহা বলিয়। পরে পুর্ব হইতেই এই কালের 
বারা গ্রস্ত বীরগণকে তুমি নিমিত্ত হইয়া নিহত কর অজ্জুনকে এই উতৎসাহজনক 
উপদেশ প্রদান। ৩৫-৪৬ অজ্জুনকৃত স্তব, ক্ষমা প্রার্থনা এবং পূর্বের সৌম্য রূপ 
দেখাইবার, জন্য মিনতি । ৪৭-৫১ অনন্য ভক্তি ব্যতীত বিশ্বরূপের দর্শনলাভ 
দুর্লভ । পুনরায় পুর্বন্ববূপধারণ। ৫২-৫৪ ভক্তি বিন! *বিশ্বরূপদর্শন দেবতা- 
দেরও সম্ভব নহে । ৫৫ অতএব ভক্তি পূর্বক নিঃসঙ্গ ও নির্বৈর হ্হয়া 
পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধি দ্বারা কম্ম করিবার বিষয়ে পর সর্বার্থসারভূত চরম 
উপদেশ । বট িব্ পৃঃ ৭৭৮-৭৯১ 



৬১২ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র । 

দ্বাদশ অধ্যায-_-ভক্তিযোগ । 
১ পুর্ব্ব অধ্যায়ের চরম সারভূত উপদেশের উপর অর্ভঞ,নের প্রশ্ন ব্যক্তো- 

পাসন। শ্রেট এথব। অবাক্তোপাসন। শ্রেট ? ২-৮ উভয়েতেই একই গতিঃ কিন্ত 
অব্যক্তোপাসনা ক্লেশ কারক, এবং ব্যক্তোপাসন৷ সুপভ ও শঘ্রফলপ্রদ॥ অতএব 
নিষ্ষাম কর্মপূর্র্বক ব্যক্তোপাসনা করিবার বিষয়ে উপদেশ । ৯-১হ ভগবানে 
চিত্তকে স্থির করিবার অভ্যাস, জ্ঞানধ্যান প্রভৃতি উপায়, এবং ইহাদের মধ্যে 
কর্্মকলতাগের শ্রেষ্ঠতা। ১৩-১৯ ভক্তিমান পুরুষের অবস্থা বর্ণন এবং ভগবৎ- 

প্রিরতা। ২* এই ধর্মের আ5রণকারা শ্রন্ধাবান ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত 
প্রয়। নর পৃঃ ৭৯১-৭৯৮ 

ত্রয়োদশ অধ্যায়_ক্ষেত্র কষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ | 
১,২ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের বাখা। | ইহার জ্ঞানই পরমেশ্বরের জ্ঞান । ৩৪ 

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ছ'বচার উপনিবদের এবং ব্রহ্ম হৃত্রের | ৫, ৬ ক্ষেত্রম্বরপলক্ষণ | ৭- ১ 

জ্ঞানের স্বরূপলক্ষণ। তদ্বিরুদ্ধ অঙ্ঞান । ১২-১৭ জ্ঞেয়ের স্বরপ-লক্ষণ। ১৮ এই 
সমস্ত জানিবার ফল। ১৯২১ প্রকৃতি-পুরুষবিবেক । করিতে-ধাঁরতে প্রকৃতি, 
পুরুষ অকর্ত। কিন্ধ €ভোক্র। দ্রপ্া। ইত্যাদি । ২২, ২৩ পুরুষই দেহেতে পরমা | 
এই প্রর্তিপুরুষজ্ঞান হইতে পুনজন্ম-নিবৃত্তি হয় । ২৪, ২৫ আত্মঙ্জানের মার্গ__ 
ধ্যান, সাংখ্যযোগ, কন্মযোগ ও শ্রন্ধাপুন্বক শ্রবণের দ্বারা ভক্তি । ২৬-২৮ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হহতে স্থাবরজঙ্গনের সৃষ্টি) ইহার মধ্যে যে অবিনশ্বর আছেন 
তিনিই পরমেশ্বর ৷ নিজের চেষ্ট। দ্বারা তাহাকে লাভ | ২৯, ৩০ করিবার, ধরিবার 
কর্ত। প্রকৃতি এবং মাস্বা অকর্তা ; সমস্ত প্রাণাই একেতে আছে এবং এক হইতে 
সমস্ত প্রাণীই উৎপন্ন হয়। ইহা জানিলে ব্রন্গপ্রাপ্তি । ৩১-৩ আত্মা অনাদি 'ও 
নিগুপ, অতএব উহা ক্ষেত্রের প্রকাশক হইলেও নির্লিপ্ত । ৩৪ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ জানিলে পরম দিদ্ধি। *** ২ পৃঃ ৭৯৯-৮১৯১ 

চতুর্দশ অধ্যায়__-গুণব্রয়-বিভাগযোঁগ । 
১, ২ জ্ঞানবিজ্ঞানান্তর্গত প্রাণী-বৈচিত্রোর গুণভেদে বিচার ॥ ইহাও মোক্ষ- 

প্রদ। ৩, ৪ প্রাণীমাত্রের পিতা পরমেশ্বর এবং তাহার অধীনে প্ররুতি মাত।। 
&-৯ প্রাণীমাত্রে সত্ব, রজ ও তমোগু:ণর পরিণাম । ১০-১৩ এক-এক গুণ 

পৃথক থাকিতে পারে না। কোন ছুইটী চাপিয়া ভৃতীয়ের বৃদ্ধি; এবং 
প্রত্যেকের বৃদ্ধির লক্ষণ। ১৪-১৮ গুণপ্রবৃদ্ধি অনুসারে কর্মের ফল, এবং মৃত্যু 
পর প্রাপ্ত গতি। ১৯, ২০ ত্রিগুণাতীত হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি। ২১-২৫ অজ্ঞুনের 
প্রশ্নের উপর ব্িগুণাতীতের লক্ষণ ও আচার বর্ন । ২৬, ২৭ একান্ততক্তি দ্বায়া 
ত্রিগুণাতীত অবস্থার সিদ্ধি, এবং পরে সমস্ত ডিনার ধর্সের এবং স্থুখের চরম 
স্থান পরমেশ্বর-প্রাপ্তি। ০০৯ ০০০1 পৃঃ ৮১২০৮২৮ 



গীতার বিষয়গমূহের অনুক্রমণিকা | ৬১৩ 

পঞ্চদশ অধ্যায়--পুরুযোভমবোগ | 

১, ২ অশ্বথরূপী ব্রহ্ষবৃক্ষের বেদোক্ত ও সাংখ্যোক্ত বর্ণনার মিল । ৩-৬ 
অসঙ্গের ঘার। হহাকে কাটিয়া ফেলাই ইহার অতাত অব্যন্স পদপ্রার্ডির মার্গ। 
অব্যয় পদ-বর্ণনা।। ৭-১১ জীব ও লিঙ্গশরীবের স্ব্ূপ ও সম্বন্ধ । জ্ঞানীর নিকট 
প্রত্যক্ষ । ১২-১৫ পরমেশখ্বরের সর্বব্যাপকতা। ১৬-১৮ ক্ষরাক্ষর-লক্ষণ। ইহার 
অতীত পুরুযষোত্তম | ১৯, ২* এই গুহ্য পুরুষোন্তমজ্ঞান হহুতে সর্বজ্ঞতা ও 
কৃতরুত্যত1 | নন ০ ৮৯০ পৃঃ ৮১৮-৮২৮ 

ষোড়শ অধ্যায়__দৈবান্থরসম্পদ্ধিভাগযোগ। 
১-৩ দৈবী সম্পত্তির ছাবিবশ গুণ। ৪ আম্রী সম্পত্তির লক্ষণ। ৫ দৈবী 

সম্পত্তি মোক্ষ প্রদদ এবং আমুরী বন্ধনগারণ। ২ আমুরী লোকদিগের বিস্তৃত 
বর্ণন। উহ্থাদিগের জন্ম-ঞ্ন্সম অধোগতি লাভ । ২১,১২ নরকের ত্রিবিধ 

ঘ্বার_-কাম, ক্রোধ ও লোত। এই সকল হইতে দূরে থাকিলে মঙ্গল। 
২৩, ২৪ শান্ত্রান্থনারে কার্ধ্য অকার্যের নির্ণ্র ও আচরণ কব্রিবার বিষঙ্গে 
উপমেশ। ১৯, রর পৃঃ ৮২৮৮৩৫ 

সগুদশ অধ্যায়--শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ । 

১-৪ অর্জন প্রশ্ন করিলে প্রক্ৃতি-স্বভাব অন্ুমারে সাত্বিক প্রভৃতি ব্রিবিধ 
শ্রদ্ধার বণন। যেমন শ্রদ্ধা! তেমনি পুরুষ। ৫১৬ ইহা হইতে ভিন্ন আম্মর। 
৭-১* সাত্বিক রাজস ও তামস আহার । ১১-১৩ ত্রিবিধ যজ্ঞ । ১৪-১৬ তপস্যাব্র 
তিন ভেদ---শারীর্র, বাচিক ও মানপ। ১৭-১৯ ইহার! প্রত্যেকে সাত্বিক প্রভৃতি 
ভেদে ত্রিবিধ। ২*-২২ সাত্বক প্রভৃতি ত্রিবিধ দান। ২৩ ওতৎসৎ ব্রহ্গনির্দেশ। 
২৪-২৭ তন্মধো ওক্কারে আরম্তহ্চক, “তত, পর্দে নিষ্কাম এবং 'সৎ, পদে প্রশস্ত 

কর্মের সমাবেশ হয়। ২৮ শেষ অর্থা২ অসং ইহলোকে ও পরলোকে 
নিশ্ষণ। -* ৮০* পৃঃ ৮৩৫-৮৪৩ 

অষ্টাদশ অধ্যায়__-মোক্ষসন্গ্যানযোগ | 
১, ২ অঙ্জুন প্রশ্ন কৰিলে সন্ন্যান ও ত্যাগের কম্মযোগমার্গের অন্থগত ব্যাখ্যা । 

৩-৬ কর্মের ত্যাজ্য-মত্যাজ্য বিষয় নির্ণপ্ন ; যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্দও অন্যান্য 
কর্মের ন্যয় নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে করাই কর্তব্য । ৭.৯ কম্ধত্যাগের তিন ভেদ-- 
সান্বিক, রাজস ও তামস; ফলাশ। ছাড়িয়া! কর্তব্য কর্ম করাই স্যত্বিক ত্যাগ। 
১৯, ১১ কর্্মফলত্যাগীই সাবিক ত্যাগী, কারণ কেহই কর্শ ছাড়িয়। থাকি- 
তেই পারে না। ১২ কর্খের ক্রিবিধ ফুল সাস্বকত্যাগী পুরুষের বধ্ধনকারণ 
হ্বনা। ১৩-১$ কোনও কর্প হইবার পাচ কারণ, কেবল মহ্ষাই কারণ 



৬১৪ গীতারহস্য অথব! কন্মযোগশাস্ত্র । 

নহে। ১৬, ১৭ অতএব আমি করিতেছি, এই অহঙ্কারবুদ্ধি দূর হইলে কর্ম, 
করিলেও অলিপ্ত থাকে । ১৮, ১৯ কর্মপ্রেরণা ও কর্শসংগ্রহের সাংখ্যোক্ত 
লক্ষণ, এবং উচাার তিন ভেদ। ২*-২২সাত্বিক আদি গুণভেদে জ্ঞানের তিন 
ভেদ । “অবিভক্তং বিভক্তেবু” ইহ সাত্বিক জ্ঞান। ২৩-২৫ কর্মের ত্রাবধত!। 
ফলাশারহিত কর্ম সাত্বিক। ২৬-২৮ কর্তার তিন ভেদ। নিঃসঙ্গ কর্তা 
সান্তিক। ২৯-৩২ বুদ্ধির তিন ভেদ । ৩৩-৩৫ ধৃতির তিন ভেদ। ৩৬-৩৯ 
সুখের তিন ভেদ। আম্মবুদ্ধিপ্রনাদ হইতে উৎপন্ন সখ সান্বিক। ৪* গুণভেদে 
সমস্ত জগতের তিন ভেদ। ৪১-৪৪ গুণভেদে চাতুর্বর্ণটোর উৎপত্তি; ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের স্বভাবোৎপন্ন কর্্ম। ৪৫, ৪৬ চাতুর্বর্্য-বিহিত 
ন্বকন্মীচরণেই চরম সিদ্ধি। ৪৭ ৪৯ প্রুধন্্ ভয়াবহ, স্বকম্ম সদোষ হইলেও 
অত্যাজ্য; সমস্ত কর্ধ স্বপন্ম অনুসারে নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে করিলেই নৈক্ষর্ম্যসিদ্ধি 
প্রাপ্তি হয়। ৫০-৫৬ সমস্ত কর্ম করিতে থাকিলেও সিদ্ধি কিরপে লাভ হয় 
তাহার নিরূপণ ।॥ . ৫৭, ৫৮ এই মার্গই স্বীকার করিবার বিষয়ে অজ্জনকে 
উপদেশ । ৫৯-৬৩ প্ররুতিধর্ম্ের সম্মুখে অহঙ্কারের জোর চলে ন1। ঈশ্বরেরই 
শরণাগত হইতে হইবে। এই গুহ্য বিষয় বুঝয়। পরে যাহা ইচ্ছা তাহা কর, 
অঞ্জনের প্রতি এই উপদেশ । ৬৪-৬৬ সকল ধর্ম ছাড়িয়া “আমার আশ্রয় 
লও,* সমস্ত পাপ হইতে “আমি তোমাকে মুক্ত করিব” ভগবানের এই চরম 
আশ্বাস দান। ৬৭-৩৯ কয়যোগমার্গের পরম্পর। পরে প্রচলিত রাখিবার 
শ্রেয় । ৭০, ৭১ উহার ফলনাহাত্মা। ৭২, ৭৩ কর্তব্য-মোহ নষ্ট হইয়। অজ্ঞুনের 

বুদ্ধ করিতে প্রস্বত হওয়।। ৭৪-৭৮ তরাইকে এই কথা গশুনাইবার পর 
সঞ্জয়ককত উপসংহার । ₹** ৮৯* পৃঃ ৮৪৪-৮৭২ 
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শ্বীমস্ডগবদশীতা। 
প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | 

ধৃতরাস্্র উবাচ। 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সর্মবেতা যুযুসবঃ | 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১1) 

প্রথম অধ্যায়। 

[ ভারতীক্ন বুদ্ধের আরস্তে শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনফে যে গীতার উপদেশ করিয়াছেন, 
€লোকদিগের মধ্যে তাহার প্রচার কি প্রকারে হুইল, এই বিষের পরম্পর! 
বর্তমান মহাভারত গ্রন্থেই এই প্রকার প্রদত্ত হইয়াছে-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে 
প্রথমে ব্যানদেব ধৃতরাস্ত্রের নিকট যাইয়া বলিলেন যে, “যদি তোমার যুদ্ধ 
দ্বেখিবার ইচ্ছ! হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে দৃষ্টি প্রদান করিতেছি”। 
তহুত্তরে ধৃতরাস্ত্র বলিলেন যে, আমি নিজের কুলক্ষপ্ন নিজচক্ষে দেখিতে চাহি 
না। তখন একই স্থানে বসির বসিয়া সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ জানিবার জন্য 
সঞ্জয় নামক স্থতকে ব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিলেন। এই সঙ্জয্নের দ্বারা 
যুদ্ধের অবিকল বৃত্তান্ত ধৃতরাস্্রকে, অবগত করাইবার ব্যবস্থা করিয়া ব্যাসদেব 
চলিয়া গেলেন ( মভ। ভীনম্ম, ২)। যখন পরে যুদ্ধে ভীম্ম আহত হন, এবং 
উক্ত ব্যবস্থা অগ্চসারে সংবাদ শুনাইবার জন্য প্রধমে সঞ্জর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 
গেলেন, তখন ভীদ্ষের নিমিত্ত শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বুদ্ধের সমস্ত বিবয় 
বলিবার জন্য আদেশ করিলেন । তদনুসারে সঞ্জয় প্রথমে উভয় দলের পসন্য- 
দিগের বর্ণনা করিলেন ; এবং পুনরায় ব্বৃতবাষ্ট্রের প্রশ্বের উত্তরে গীতা বলিতে 
আরম্ভ-করিলেন। পরে এই সকল কথাই ব্যাসদেব নিজের শিষ্যদিগকে, এ 
শিষ্দিগের মধ্যে টবশম্পান জনমেজরকে, এবং শেষে সৌতি শৌনককে 
শুনাইয়াছেন। মহাভারতের মুদ্রিত সকল সংস্করণেই ভীন্মপর্ধের ২৫ম অধ্যায় 
হইতে ৪২ম অধ্যায় পরাস্ত এই গীতাই কথিত হুইক্সাছে। এই পরম্পরা 
অন্সারে--] 

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন _-€১) হে সঞ্জয়! কুরুক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে এক- 
ত্রিত আমার এবং পাওুর বুদ্ধেচ্ছু পুত্রগণ তি করিল ? 
। ( হুন্তিনাঁপুরের চতুর্দিকে কুরুক্ষেত্রের ময়দান আছে। বর্তমান দিলীনগর 
॥ এই মক়্পানের উপরেই সংস্থাপিত । কোরখ-পাওবদিগের পূর্বপুরুষ কুরু নামক 
| বাজ! এই ষন্দদানে অত্যন্ত কষ্টের পহিত হুপচালনা করিক্নাছিলেন ? তাই ইহাক্ষে- 

। ক্ষেত্র (বা ক্ষেত) র্লাহয়। বখন ইন্দ্রকুরুকে এই বর প্রদান করিলেন 



৬১৬ গীতারহস্য অথব। কর্্দমযো গশান্ত্র। 

সগ্রয় উবাচ । 

$$ দৃষ্টু। তু পাণ্ডবানীকং বং দুর্য্যোধনস্ত দ1। 
আচাধ্যমুপসঙ্গম্য রাজ। বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥ 
পশ্যৈতাং পাণুপুত্রাণামাচাধ্য মহতীং চমুং । 
বৃঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষোণ ধীমতা ॥ ৩ ॥ 
অত্র শুরা মহেঘাস। ভীমাজ্ভুনসম। যুধি। 
যুযুধানো। বিরাটশ্চ দ্রপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥ 
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্্যবান্ । 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥ 
যুধামনুযুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীষ্যবান্। 
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥ 

| যে, এই ক্ষেত্রে যেব্যক্তি তপস্যা করিতে করিতে, বা যুদ্ধে, প্রাণত্যাগ 
। করিবে, তাহার স্ববর্ণপ্রাপ্তি হইবে, তখন তিনি এই ক্ষেত্রে হলচালন। পরিত্যাগ 
| করিলেন (মভা. শল্য, ৫৩)। ইন্দ্রের এই বরদানের কারণেই এই ক্ষেত্র 
। ধর্ম্ক্ষেত্র বা! পুণাক্ষেত্র নামে পরিচিত । এই ময়দানের বিষয়ে এই কথ প্রচলিত 
। আছে যে, এইখানে পরশুরাম একুশ বার মস্ত পৃথিবীকে নি:ক্ষত্রিয করিয়া 
। পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন ; এবং আধুনিক কালেও এই ক্ষেত্রেই বড় বড় লড়াই 
॥ হইক্স। গিয়াছে । ] 

সঞ্জয় বলিলেন__(২) সেই সময়ে পাগুবসেনাঁকে ব্যুহরচিত (দণ্ডায়মান ) 
দেখিয়া, রাজ। হুধ্যোধন (দড্রোণ ) আচার্যের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন 
ষে-- 

। [মহাভারতে (মতা. ভী, ১৯. ৪-৭ ) মন্থ ৭.১৯১) গীতার পূর্বলিখিত 
॥ অধ্যায়সমূছে বর্ণিত হইপ্লাছে ষে, ধখন কৌরবসেনার ভীন্মর্চিত বৃহ পাওবগণ 
। দেখিলেন এবং ষখন তাহার! নিজসৈন্য কম দেখিলেন, তখন তাহারা যু্ধ- 

| বিদ্যা অনুসারে বজ্ত নামক ব্যুহ রচন! করিয়া! নিজটৈন্যদিগকে দীড় কত্া- 
। ইলেন। যুদ্ধে প্রতিদিন এই বু পরিবর্তন করিতেছিলেন। ] 

(৩) হে আচার্য! পাগুপুত্রদিগের এই বৃহৎ সেন! দেখুন, আপন্ুর বুদ্ধিমান 
শিষা দ্রুপদপুত্র ( ধুষটছ্য় ) এই সেনার বৃহ রচনা করিয়াছেন । * (8) ইহার 
মধ্যে শূর, মহাধনূর্ধর, ও যুদ্ধে 'ভীমাজ্জুনের সমান যুযুধান (সাত্যকি ), বিরাট 
ও মহারথী ভ্রপদ, ৫) ধৃষ্ঠকেতু, চেকিতান ও বীধ্যবান কাশিরাজ, পুকুজিৎ 
কুম্তিভোজ এবং নরশ্রেষ্ট শৈব্য, (৬) এই প্রকারই পনাক্রমশ্টীল বুধামন্্য ও 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১ অধ্যায় । ৬১৭ 

অন্যাকং তু বিশিষ্ট! যে তান্নিবোধ দ্বিজোন্তম | 
নাম্মকা মম সৈন্যসা সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭॥ 
ভবান্ ভীক্শ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিপ্রয়ঃ | 
অশ্বখাম৷ বিকর্ণশ্চ সোমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮ ॥ 
অন্যে চ বহবঃ শুরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ | 
নানাশন্্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ 
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীক্মাতিরক্ষিতং । 
পধ্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥ ১০ ॥ 

বীধ্যবান উত্তমৌজা, এবং সুতদ্রার পুত্র ( অভিসন্থ্য ), এবং দ্রৌপদীর (পাঁচ) 
পুত্র_-এই সকল মহারঘীই আছেন । 
। [ দশহাজার ধনুর্ধারী যোদ্ধার সঙ্গে একক সংগ্রামকারীকে মহারথী বলে। 
॥ উত্তয়দিকের সেনাদলে যে সকল রথী, মহারথী অথবা অতিরথী ছিলেন, 
॥ উদ্যোগপর্বের (১৬৪ হইতে ১৭১ পর্য্যস্ত ) আট অধায়ে তাহাদের বর্ণন! করা! 
। হইয়াছে । সেইখানে বলা হইয়াছে যে, ধৃষ্টকেতু শিশুপালের পুত্র। এই 
। প্রকা রই, পুরুজিৎ কুস্তিভোজ, ইহ! ছই বিতিন্ন পুরুষের নাম নভে । যে কুস্তি- 
॥ ভোজ রাজাকে কুস্তী পালন নরিয়াছিলেন, পুরুজিৎ তাহার ওরস পুত্র 
। ছিলেন, এবং কুস্তিভোজ তাহার কৌলিক নাম; এবং ইহাও বর্ণিত দেখা 
। যায় যে, তিনি ধর্ম, তীম্ম এবং অঞ্জনের মাম! ছিলেন ( মভা, উ. ১৭১. ২)। 
। যুধামন্থ্য ও উত্তমৌজা, উভয়েই পাঞ্চাল্য ছিলেন, এবং চেকিতান একজন 
। বংশীয় ছিলেন । যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, এই হুইজন অর্জুনের চক্ররক্ষক 
। ছিলেন । শৈব্য শিবিদেশের রাজ! ছিলেন । ] 

(৭) হে দ্বিপশ্রেষ্ঠ! এখন আমার দিকে ষে সকল প্রধান প্রধান সেনা- 
পতি আছেন, তাহাদের নামও আমি আপনাকে শুনাইতেছি ; অবহিত হইয়া 
শুনুন। (৮) আপনি এবং ভীম্ম, কর্ণ এবং রণজিৎ কপ, অশ্বখামা ও বিকর্ণ 
€ ছর্য্যোধনের শত ভ্রাতার অন্যতর ), এবং সোমদত্তের পুত্র (ভূরিশ্রবা )১ (৯) 
এবং ইহারা ব্যতীত অন্যানা অনেক শূর আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তত আছেন, 
এবং সকলেই নানাবিধ শন্ত্রচালনে নিপুণ ও সংগ্রামে অভিজ্ঞ। €৫১*) এই 
প্রকার স্বক়্ং ভীম্ম কর্তৃক রক্ষিত আমার এই সৈন্য অপধ্যাপ্ত অর্থাৎ অপরিমিত 
বা অগণ্য; কিন্ত ভীম কর্তৃক রক্ষিত এ পাওবদিগের টসন্য পৃধ্যাপ্ত অর্থাৎ 
পরিমিত বা গণনার আকত্ব। রর 
। [ এই শ্লোকে “পর্যাপ্ত ও “অপধ্যাণ্ত শবকের অর্থ সন্বন্ধে মতভেদ আছে। 
॥ “পর্য।প্ত'র সাধারণ অর্থ “বস্ বা “ষথেষ্ট ; তাই কেহ কেহ এই অর্থ করেন 
(বে, “পাণবর্দিগের সেনা ষথেষ্ট আছে এবং জামার যথেষ্ট নাই” কিন্ত 

পা, 



৬১৮ গীভারহস্য অথবা কন্মযোগশান্্র | 

তয়নেষু চ সর্বেধু বথাভাগমবস্থিতাঃ। 
। এই অর্থ ঠিক নহে। পুর্ববে উদ্যোগপর্ববে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজের সৈন্য 
। বর্ন করিবার সনয় উক্ত মুখ্য মুখ্য সেনাপতিদের নাম বলিয়া, দূর্যোধন 
। বলিতেছেন যে, “আমার সেন! বৃহৎ ও গুণসম্পন্ন« এই কারণে আমারই 
জয় হইবে” €(উ., ৫৪ ৬০-৭*)। এই প্রকারই পরে ভীক্ষপর্বে, যখন 
॥ দ্রোণাচার্যের নিকট হুূর্য্যোধন পুনরায় সেনার বণন করিতেছিলেন, সেই 
॥ সময়েও গীতার উপরিউক্ত শ্লোকগুলির সহিত একই ভাবের শ্লোক তিনি 
। নিজমুখে যেমনটা তেমনই বলিয়াছেন (ভীন্ষ, ৫১, ৪-৬)। এবং, তৃতীয় কথা 

॥ এই ষে, সমস্ত সৈন্যর্দিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জনাই আহলাদের সহিত এই 
| বর্ণনা কর! হুইন্াছে। এই সবল বিষয় বিচার করিলে, এই স্থানে “অপর্যাপ্ত, 
। শবের "অসংখ্য, অপার ব! অসীম” ব্যতীত অন্য কোনও অর্থই হইতে পারে ন|। 
। পর্যাপ্ত শবের ধাত্বর্থ “চারি দিকে ( পরি-) বেইন করিবার যোগ্য (আপ্ৃ- 
। প্রাপণে )*। কিন্তু “অমুক কাধ্যের জন্য পর্য্যাপ্ত” বা “অমুক মনুষ্যের পক্ষে 
। পর্য্যা্ত” এই প্রকার পর্যাপ্ত শবের পশ্চাতে, চতুর্থী অর্থের অন্য শব্ধ যোগ 
| করিয়! দিলে পর্য্যাপ্ত শব্দের এই অর্থ হয়-_“এ কার্যের জন্য ব৷ মন্ুষোর জন্য 
। যথেষ্ট বা সমর্থ । এবং বদি “পধ্যাপ্ত'র পশ্চাতে অপর কোন শব না রাখ 
। যায়, তবে কেবল “পধ্যাপ্ত” শব্দের অর্থ হয় “ভরপুর, পরিমিত বা! যাহা গ্রণিতে 
। পারা যায়” । আলোচ্য শ্রোকে পধ্যাপ্ত শব্দের পশ্চাতে অপর কোনও শব্দ নাই, 
। তাই এস্কলে উহার উপব্রি-উক্ত ছ্বিতীয্ন অর্থ (পরিমিত বা গণনার আয়ত্ত )ই 
॥ বিবক্ষিত ; এবং মহাভারতের অতিরিক্ত অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত 
| ব্রহ্মানন্দগিরিকৃত টীকাতে প্রদত্ত হইয়াছে । কেহ কেহ এই যুক্তি প্রদর্শন 
। করেন যে, হুর্যোধন ভয়ে নিজের সৈন্যকে “অপর্যাপ্ত” অর্থাৎ “যথেষ্ট নহে, 
। বলিতেছেন ; কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ দুর্যোধনের ভয় পাইবার কথ! 
। কোথাও বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু ইহার বিপরীতে ইহা বর্ণিত দেখা যা 
। যে, হূর্য্যোধনের স্থবৃহৎ সেন! দেখিয়া পাগুবগণ বজ্র নামক ব্যুহ ব্রচনা করিয়া- 
। ছিলেন এবং কৌরবদিগের অপার সেন দেখিয়া যুধিষ্টিরের অত্যন্ত হুঃখ 
। হইয়াছিল ( মভা, ভীম্ম, ১৯, ৫ ও ২১,১)। পাণ্বসেনার সেনাপতি ছিলেন 
। ধৃষ্হ্যপ, কিন্ত “ভীম রক্ষা করিতেছেন” বলিবার কারণ এই যে প্রথম দিনে 
। পাগবগণ বস্ত নামক যে ব্যৃহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার রক্ষার জন্য এ ব্যুহের 
। অগ্রভাগে ভীমকেই নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল, অতএব নেনার্্ক হিসাবে 
॥ ভীমকে ই হুর্যযোধন সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছিলেন ( মা, ভীন্ম. ১৯, ৪-১১, ৩৩, 
। ৩৪) এবং, এই অর্থেই এই উভয় সেনার বিষয়ে, মহাভারতে গীতার পূর্বব- 
। বর্তী অধ্যায়সস্ুহে "ভীমনেত্র” ও “তীক্গনেত* উক্ত হইপ়াছে (ভা, ভী, ২০, 
| ১ দেখ।] | 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১ অধ্যায় ৬১৯ 

- ভীত্মমেবাভিরক্ষম্ত্ব ভবন্তঃ সর্বএব হি ॥ ১১॥ 
$$ তস্য সংজনয়ন্ হর্যং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। 

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শংখং দধো। প্রতাপবান্ ॥ ১২॥ 
ততঃ শংখাশ্চ ভেব্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ | 
সহসৈবাভ্যহম্যন্ত স শবস্তরমুলোহভবহ ॥-১৩ ॥ 
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈযুক্তে মহতি স্যন্দনে স্মিতৌ । 
মাধবঃ পাণগুবশ্চৈব দিব্যো শংখো প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥ 
পাঞ্চজন্যং হৃধীকেশো। দেবদত্তং ধনগ্রীয়ঃ | 
পৌগুং দঝ্ৌ মহাশংখং ভীমকণ্্মা বুকোদরঃ ॥ ১৫ 0 

(১১) (তবে এখন ) নিয়োগ অন্থসারে সকল অয়নে অর্থাৎ সেনার বিভিন্ন 
গ্রবেশদ্বারে থাকিয়! তোমার সকলকে মিলিত করিয়া ভীম্মকেই সকল দিক 
হইতে রক্ষা করিতে হইবে । 
॥ [ সেনাপতি ভীক্ম স্বয়ং পরাক্রান্ত এবং কাহা হইতেও পরাজিত হইবার লোক 
॥ ছিলেন না। “সকল দিক হইতেই সকলের উহাীকেই ব্ক্ষা' করিতে হুইবে», 
। এই উক্তির কারণম্বরূপে ছূর্যোধন অন্যস্থলে ( মভা, ভী, ১৫, ১৫-২০) ৯৯, 
॥ ৪০, ৪১) এই কথ! আনিয়্াছেন্যে, ভীল্ষের প্রতিজ্ঞা ছিল যে আমি শিখতীব 
। প্রতি শন্ত্র চালাইব না, এই কারণে শিখণ্ডীর দিক হইতে ভীম্মের নিহত হইবার 
| সম্ভাবন। ছিল । অতএব সকলকে সাবধান করিতে হুইবে- 
| অরক্ষ্যমাণং হি বুকো হন্যাৎ সিংহং মহাবলং। 
| ম৷ সিংহং জন্বুকেনেব ঘাতয়েখাঃ শিখপ্ডিনা ॥ 
। "মহাবলবান সিংহকে রক্ষ। না৷ করিলে নেকড়ে বাঘ তাহাকে রধ করিবে ঃ 
। অতএব জন্থুকসদৃশ শিখণুটুর দ্বারা সিংহকে নিহত হইতে দিও না।” শিখত্ডী 
॥ ব্যতীত অপর সকলকে ঠেকাইবার জন্য ভীম্ম এক?কীই সমর্থ ছিলেন, কাহারও 
॥ সহায়ত।র জন্য তাঁহাকে অপেক্ষ। করিতে হইত ন। ] 

(১২) ইতিমধ্যে) ছুর্যোধনের আনন্দ জন্মাইয় প্রতাপান্বিত বৃদ্ধ কৌরব 
পিতামহ (সেনাপতি ভীশ্ব ) সিংহের ন্যায় মহ! গর্জন করিয়। (লড়াইয়ের শিষ্টা- 
চার হিসাবে ) নিজের শংখ বাজাইলেন। (১৩) ইহারই সঙ্গে অনেক শংখ, ভেবী 
(নওবত ),পপব, আনক ও গোমুব (এই সকল যুদ্ধের বাদ্য ) একেবারে রাজিয়া 
উঠিল এবং এই সমস্ত বাদ্যের ধ্বনি চারিদিকে অত্যন্ত ধ্বনিত হুইয়। উঠিল। 
(১৪) অনন্তর শ্বেত অশ্বযুক্ত বৃহৎ রথে উপবিই মাধব (শ্ীকষ ) ও পাণ্ডব 
( অক্ুন ) (প্রত্যুত্তর ত্বরূপে নিজ গক্ষও যে প্রস্তুত আছে, তাহাই জানাইবার 
জন্য ) দিব্য শঃখ বাজাইলেন। (১৫) হ্ৃবীকেশ অর্থাৎ শ্রীকঞ্চ পাঁফজন/ 



৬২০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র ৷ 

আনস্তবিজয়ং রাজ! কুস্তীপুত্রো যুধিন্টিরঃ | 
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পূকৌ ॥ ১৬ ॥ 
কাশ্যশ্চ পরমেষাসঃ শিখণ্ডী 5 মহারথএ। 
ধৃষ্টছ্যুন্সো৷ বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ 
ভ্রপদে! ভ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে । 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শংখান্ দ্য, পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥ 
স ঘোষে৷ ধার্তরাপ্্রীণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 
নতশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলো৷ ব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥ 

$$ অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টু! ধার্তরাস্ত্রীন্ কপিধ্ধজঃ। 
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাগুবঃ ॥ ২০ ॥ 
হধীকেশং তদা বাকামিদমাহ মহীপতে । 

অভ্ভুন উবাচ। 

সেনয়োরুভযোর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥ 
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্রিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥ 

, যোৎস্যমানানবেক্ষে২হং য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরাষ্টরস্য ছুরুদ্ধেযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥ 

(নামক শংখ ), অর্জুন দেবদত্ত, ভীষণকন্ম। বুকোদর অর্থাৎ ভীমসেন পৌওু, 
নামক বুহৎ শংখ বাজাইলেন ;) (১৬) কুস্তীপুত্র রাজা যুধিঠির অনস্তবিজয়, 
নকুল ও সহদেব স্থুঘোষ ও মণিপুষ্পক, (১৭) মহাুনুর্ধর কাশিরাজ, মহারথী 
শিখপ্তী, ধৃরহ্যন়্, বিরাট, অজেয় সাত্যকি, (১৮) দ্রপদ ও দ্রৌপদীর (পঞ্চ) পুত্র, 
এবং মহাঁবাহু সৌভদ্র (অভিমন্থা ১" ইহার। সকলে, হে বাজ! ( ধৃতরাষ্্র)! 
চারিদিকে নিজের নিজের শংখ পৃথক্ পৃথক্ বাজাইলেন। (১৯) আকাশ ও 
পৃথিবীকে কীপাইয়৷ তুমুল শব্দ কৌরবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল । 

(২০) অনস্তর কৌরবদিগের ব্যবস্থ। ঈীড়াইয়! দেখিয়া, পরস্পরের প্রতি 
শস্্রপাতের সময় আসিলে পর, কপিধবন্ধ পাওব অর্থাৎ অজ্জুন, (২১) হে রাজ 
ধৃতরাষ্টর! প্রীকুষ্ণকে ইহা বলিলেন--অর্জ,ন বলিলেন-_.হে অচ্যুত ! আমার রথ 
উভর সেনাদলের মধ্যে লইয়া! চলির! ্রাঁড় করাও, (২২) ইতিমধ্যে যুদ্ধেচ্ছায় 
প্রস্তুত এই লোৌকদিগকে আমি দেখি; .এবং আমাকে এই রপসংগ্রামে কাহা- 
দের সঙ্গে লড়িতে হইবে, এবং ( ২৩) যুদ্ধে হুবুদ্ধি ছুর্যোধনের কল্যাণকামনায় 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী---১ অধ্যায় । ৬২১ 

| সয় উবাচ। 
এবমুক্তো হাধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োর ভয়োরমধো স্থাপয়িস্বা রথোন্তমং ॥ ২৪ ॥! 

এখানে মিলিত সংগ্রামাথাঁদিগকে আমি দেখিয়া লই । সপ্য় বলিলেন--( ২৪) 
হে ধৃতরাষ্ত্ী! গুড়াকেশ অর্থাৎ আলদ্যজয়ী অঞজ্জুন এই প্রকার বলিলে হ্ববীকেশ 
অর্থাৎ ইন্জ্রিরগণের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ( অর্জুনের ) উত্তম রথ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে 
লইয়! গিয়! দাড় করাইলেন ; এবং-_ 
॥ [হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ শবের যে অর্থ উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা টাকা 
। কারদিগের মতানুষারী। নারদপঞ্চরাত্রেও “হষীকেশের এই নিরুক্কি 
। আছে যে হৃধীক-ইন্দ্রিয়গণ এবং উহাদের প্রতুসম্বামী € না-পঞ্চ, ৫. ৮. 
| ১৭); এবং ক্ষীরস্বামীকৃত অমরকোষটীকায় লিখিত আছে যে, হ্ৃবীক 
। ( অর্থাৎ ইন্্রি়গণ) শব্দ হৃয্-আনন্দ দেওয়া, এই ধাতু হইতে উৎপর, 
। ইন্ড্রিয়সকল মন্ুষ্যকে আনন্দ দেয় তাই উহাদিগকে হৃধীক বলে। তথাপি 
। সন্দেহ হয় যে, হৃধীকেশ ও গুড়াকেশের উপরিপ্রদত্ত অর্থঠিক কি না। কারণ 
। হৃধীক ( অর্থাৎ ইন্দ্রি়গণ ) এবং গুড়াকা ( অর্থাৎ নিদ্রা বা আলস্য ) এই 
| শব অপ্রচলিত ) হৃধীকেশ ও গুড়াকেশ এই ছুই শবকের বুৎপত্তি অন্য 
। প্রণালীতেও স্থির করা যাইত্বে পারে। হৃবীক+ইঈশ এবং গুড়াক1+ঈশ 
। ইহার পরিবর্তে হধী+কেশ এবং গুড়1।+ কেশ এই প্রকার পদচ্ছেদও করা! 
॥ যাইতে পারে ; এবং আবার এই অর্থ হইতে পারে ষে, হৃবী অর্থাৎ আনন্দে 
| দণ্ডায়মান ব! প্রশস্ত ধাহার কেশ (চুল) তিনিই শ্রকৃষ্ণঃ এবং গুড়া অর্থাৎ গুঢ় 
॥ বা ঘন ধাহার কেশ তিনিই অজ্জুন। ভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ গুড়াকেশ 
॥ শব্দের এই অর্থ গী-1০-২ সম্বন্ধীয় নিজের টাকায় বিকল ইঙ্গিত করিয়াছেন ; 
| এবং স্থতের পিতার 'রো্মহর্ষণ নাম অপেক্ষা হ্ৃবীকেশ শব্দের উল্লিখিত দ্বিতীয় 
। বুৎপন্তিকেও অসম্ভব বল! যায় না । মহাভারতের শাস্তি-পর্বাস্তর্গত নারায়ণী- 
৷ ঘোপাখ্যানে বিষুণর মুখ্য মুখ্য নামের নিরুক্তি দিতে দিতে এই অর্থ করা 
। হইয়াছে যে, হবী অর্থাৎ আনন্দদায়ক এবং কেশ অর্থাৎ কিরণ, এবং বল! 
| হইয়াছে যে, হূর্য্য-চন্দ্রূপ নিজের বিভূতিসমূহের কিরণ দ্বারা সমস্ত জগতকে 
॥ আনন্দ প্রদান করেন, তাই উহ্বীকে হৃষীকেশ বল! হয় (শান্তি, ৩৪১, 
। ৪৭ এবং ৩৪২, ৬৪, ৬৫ দেখ? উদ্যো. ৬৯, ৯) এবং পূর্ববর্তী ল্লোক- 
। সমূহে বল! হইয়াছে যে, এই প্রকার কেশব শবও কেশ অর্থাৎ কিরণ শব 
হইতে উৎপন্ন (শাং, ৩৪১. ৪৭) তন্মধ্যে ষে কোন অর্থ গ্রহণ করন! 
। কেন; কিন্তু গ্রীকষ্ণ ও অর্জনের এই নাম রাখিবার সর্বাংশে যোগা কারণ 
॥ বল! যাইতে পারে না। তবে এই দোষ নিরুক্তিকারদিগের নহে। যে 



৬২২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত | 

ভীক্ষপ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেবাং চ মহীক্ষিতাং । 
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫॥ 
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্। 
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুপ্রান্ ৮ সখীংস্তথ| || ২৬॥ 
শবশুরান্ স্থহৃদ স্চৈব সেনয়োরুতয়োরপি 
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্ধান্ এ ॥ ২৭ ॥ 
কৃপয়৷ পরয়াবিষ্টো বিষীদন্লিদমত্রবীৎ। 

অভ্ভুন উবাচ । 

“ 8$ দৃষ্টেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুধুতম্থং সমুপস্থিতং ॥ ২৮ ॥ 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি। 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥ 
গান্তীবং শ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে। 
ন চ শক্রোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মন ॥ ৩০ ॥ 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব। 
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত স্বজুনমাহবে || ৩১ ॥ 

1 ব্যক্তিবাচক বা বিশেষ নাম অত্যন্ত রূঢ় হইয়। গিয়াছে, তাহার নিকুক্কি- 
। ব্যাখ্যাকালে এই প্রকার আপত্তি আস! বা মতভেদ হওয়া খুবই সহজ 
। কথা |] 

(২৫) ভীম্ম, দ্রোণ ও সমস্ত রাজাদের সম্মুখে (তিনি) বলিলেন যে, 
“অর্জন ! এই স্থলে একত্রিত এই কৌরবদিগকে দেখ” । (২৬) তখন অর্জন 
দেখিলেন যে, প্রস্থলে একধিত (নিজেরই ) অন্তিবৃদ্ধ, পিতামহ, আচার্ষী, 
মামা, ভাই, পুত্র, নাতি, মিত্র, (২৭) শ্বশুর এবং স্নেহপাত্র সকল উভয় 
দেনাদলেই আছে; (এবং এই প্রকার ) একত্রিত এ সকলেই আমার বান্ধব, 
ইহা দেখিয়া কুস্তীপুত্র অজ্ঞুন ( ২৮ ) পরম করুণাগ্রত্ত হইয়। ছুঃখিতচিত্তে 
বলিতে লাগিলেন-_ 

অজ্ঞুন বলিলেন--হে কৃষ্ণ! যুজেচ্ছায় ( এখাঁনে ) একত্রিত এই স্বজন- 
গণকে দেখিয়া! (২৯) আমার গাত্র শিথিল হইতেছে, মুখ শুষ্ক হইতেছে, শরীর 
কম্পিত ও রোযাঞ্চিত হইতেছে ;( ৩* ) গাণ্ডীব (ধনুক) হাত হইতে স্মলিত 
হইতেছে এবং সমস্ত দেহ দগ্ধ হইতেছে ) দীড়াইয়া ' থাকিতে পারিতেছি না এবং 
আমার মন চক্রের ন্যাক় ঘুরিতেছে। (১) এই প্রকার হে কেশব! ( আমি 
সমস্ত) লক্ষণ বিপরীত দেখিতেছি এবং ম্বজনদিগকে যুদ্ধে নিহত করির! শ্রেয 



শ্ব্ 

গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১ অধ্যায়। ৬২৩. 

ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থখানি চ। 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজ্জীবিতেন বা ॥ ৩২॥। 
যেষামর্ধে কাংক্ষিতং নে। রাজ্যং তোগাঃ স্থখানি চ | 
ত ইমেশবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্তত!। ধনানি চ ॥ ৩৩ ॥ 
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুপ্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ। 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সন্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪ ॥ 
এতান্ন হস্তরমিচ্ছামি হতোইপি মধুসুদন | 
অপি ব্রেলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংন্ু মহীকৃতে ॥ ৩৫ ॥ 
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা শ্রীতিঃ স্যাজ্জ নাদ্দিন। 
পাঁপমেবাশ্রয়েদম্মান্ হত্বৈতানাততাযিনঃ ॥ ৩৬ ॥ 
তস্মান্ার্হ। বয়ং হন্ত্ং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্। 
স্বজনং হি কথং হত্বা স্থথিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥| 

£$ যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ । 

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রত্রোহে চ পাতকং ॥ ৩৮ ॥ 

অর্থাৎ কল্যাণ (হইবে এরূপ) দেখিতেছি না। (৩২) হে কৃষ্খ! আমার 
জয়লাভের ইচ্ছা! নাই, ব্রাজ্যও চাই না আর সুখও চাহি না। হে গোবিন্দ! 
ব্রাজা, উপভোগ ব৷ প্রাণ থাকিলেই বা আমার তাহাতে কি প্রক্সোজন? (৩৩) 
যাহাদের জন্য রাজ্যের, উপভোগের এবং সুখের ইচ্ছা! করিতে হইত, সেই এই 
সকল লোকেরাই জীবন ও সম্পদের আশ! ছাড়িয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডার়মান। (৩৪) 
আচার্য, অতিবৃদ্ধ, বালক, দাদ।, মামা, শ্বশুর, নাতি, শাল। ও সম্বন্ধী (৩৫) 
বদিও ইহারা (আমাকে ) মারিবার জন্য দণ্ডায়মান, তথাপি হে মধুস্দন ! 
ব্রৈলোক্য রাজ্যের নাও আমি ( ইহাদ্দিগকে ) মারিবার ইচ্ছ৷ করি না; পৃথিবীর 
জন্য তে! দূরের কথা৷ । (৩৬) হে জনার্দন ! এই কৌরবদিগকে মারিয়া আমার 
কি-ইব। ভাল হইবে ? যদিও ইহার! আততায়ী, তথাপি ইহাদিগকে মারিলে আমার 
পাপই হইবে। (৩৭ ) তাই নিজেরই বান্ধব কৌরবদিগকে আমার মার। উচিত 
নছে, কারণ হে মাধব! স্বজনদিগকে মারিয়া আমি কি প্রকারে সুখী হইৰ ? 

। ( অগ্সিদো গরদশ্চৈব শক্ত্রপাণির্ধনাপহঃ | ক্ষেত্রদীবাহরশ্চৈৰ ষড়েতে আত- 
। তারিনঃধ (বসিষ্ঠস্থ. ৩. ১৬) অর্থাৎ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য 
। আগত, বিষদাতা, শন্ত্রহক্তে মারিবার জন্য আগত, সম্পত্তিহরণক্ঠারী এবং স্ত্রীব 
। ক্ষেত্রের অপহা'রক--এই ছন্নজন আততামী। মনও বলেন যে, এই ছুষ্টদিগকে 
॥ বেধড়ক মারিয়া বধ করিবে, ইহাতে কোন পাপ নাই (মনু, ৮* ৩৫০, ৩৫১) ] 

(৩৮) লোভেতে নইবুদ্ধি উহার! কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রপ্রোহের পাপ 



৬২৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 

কথং ন জ্বেয়স্মাভিঃ পাপাদন্ান্নিবর্তিতুং 
কুলক্ষয়কতং দোষং প্রপশ্যন্তি্জনার্দনি | ৩৯ ॥ 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যস্তি কুলধশ্মাঃ সনাতনাঃ। 
ধমে” নষ্টে কুলং কৃতস্মমধর্মোহভিভবত্যুত ॥ ৪০ ॥ 
অধর্মাভিভবাত কৃষ্ণ প্রহ্ষ্যন্তি কুলস্থ্রিয়ঃ | 
স্্রীধু দুষ্টান্থ বার্ষেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥ 

বদিও না দেখে, (৩৯) তথাপি ছে জনার্দন ! কুলক্ষয়ের দোষ আমি ম্পষ্ট 
দেখিতেছি, অতএব এই পাপ হইতে পরাজ্মুখ হ্ইবার বিষয় আমার মনে কি 
প্রকারে না আসিয়া! থাকিতে পায়ে ? 

॥ [প্রথম হইতেই যুদ্ধে গুরুবধ, সুহৃৰধ ও কুলক্ষয় হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ হইলে 
1 পর যুদ্ধসন্বন্ধীয় স্বীয় কর্তব্য বিষয়ে অর্জুনের যে সংশন্ন আসিয়াছিল, তাহার 
। মূল কি? গীতাতে যাহ! পরে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার 
| সম্বন্ধ কি? এবং এ হিসাবে প্রথম অধ্যায়ের মহত্ব কি? এই সকল প্ররশ্রের 
॥ বিচার গাতার্হস্যের প্রথম এবং পরে চতুর্দশ প্রকরণে আমি করিয়াছি, তাহা 
। দেখ। এইস্থলে এমন সাধারণ যুক্তিরই উল্লেখ কর! হইয়াছে ষে তাহ দ্বার! 
। লোতেতে বুদ্ধিনাশের কারণে ছুষ্টের৷ নিজেদের ছুষ্টভাব জানিতে ন৷ পারিলেও 
। হষ্ইদিগের ফাদে চতুর ব্যকিগণের পড়িয়া! ছুই হওয়া উচিত নহে--ন পাপে 
। প্রতিপাপঃ স্যাৎ_-উহাদিগের নীরব থাক। উচিত। এই সাধারণ যুক্তিসকল 
। এইরুপ প্রসঙ্গে কতদূর পর্যাস্ত প্রযুক্ত হইতে পারে, অথব৷ প্রয়োগ কর! উচিত ? 
। ইহাও উপরের সমানই এক গুরুতর প্রশ্ন, এবং গীতার অনুযায়ী ইহার উত্তর 
। আমি গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃষ্ঠা ৩৯৬৪০) নিরূপণ করিয়াছি। 
৷ গীতার পরবর্তী অধ্যায়সমূহ্থে যে বিচার আছে, তাহ প্রথম অধ্যায়ে অজ্ঞুনের 
॥ যে সন্দেহ আসিগাছিপ, সেই সন্দেহ নিবুত্তি করিবার জন্য করা হইয়াছে; এই 
। কথার উপর মনোষোগ রাখিলে গীতার তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার 
। সন্দেহ থাকিতে পারে না । ভারতীয় যুদ্ধে একই রাষ্ট্রের ও একই ধন্মাবলক্বী 
। লোকদিগের মধ্যে বিরোধ বিবাদ আসিয়াছিল এবং তাহার! পরম্পর মব্রিতে- 
। মারিতে বদ্ধপরিকর হইরাছিল। এই কারণেই উক্ত আশঙ্কা উপস্থিত হুইয়াছিল। 
। আধুনিক ইতিহাসে যেখানে যেখানে এইরূপ প্রসঙ্গ আসিয়াছে,» সেইখানে 
। সেইখানে এইরূপ প্রশ্নই উপস্থিত হইয়াছে। থাক্) পরে .কুলক্ষর হুইভে 
।ৰেষে অনর্থ হয়, অন্ঞুন তাহা স্পষ্ট করিয়া বগিতেছেন। ] 

(৪*) কুলক্ষয়ের ফলে সনাতন কুলধণ্ন নট হয়, এবং ( কুল-) ধর্ণা ন্ট হইলে 
সমুদয় কুল অধর্খে অভিভূত হয়? (৪১) হে কৃষ্ণ! অধর্শের প্রসার হইলে কুল: 



গীতা, অনুবাদ ও দিপ্লনী--১ অধ্যায় । ঙ৬হ৫ 

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলক্সানাং কুলস্য চ। 
পতন্তি পিতরো! হোষাং লুপ্তপি্োদ কক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥ 
দোষৈরেতৈঃ কুলগ্ানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। 
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধন্্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥ 
উৎসন্নকুলধমাঁণাং মনুষ্যাণাং জনার্দীন | 
নরকে নিয়তং বাসো৷ ভবতীত্যনুশ্ুশ্রম ॥ ৪৪ ॥ 

$$ অহো৷ বত মহণ্ড পাপং কর্তূং ব্যবসিত| বয়ং। 
বন্ত্রাজ্যস্থখলোভৈন হন্থুং সযজনমুদ্যতাঃ ॥ 8৫ ॥ 
ঘর্দি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শন্ত্রপাণয়ঃ | 
ধার্তরাস্ত্রী রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেত ॥ ৪৬ ॥ 

সঞ্রয় উবাচ। 

এবমুত্বণজ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ | 
বিস্জ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥ ৪৭ ॥ 

ইতি ই্মত্তগবদগীতান্গ উপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্তায়াং যোগশান্ত্রে শ্রকষ্ণাজ্খুন- 
সংবাদে অজ্জুনবিষাদধোগো! নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১॥ 

স্রীপণ বিপথগামী হয়; হেবা! স্ত্রীলোকেরা বিপথগামী হইলে বর্ণসস্কর 
আসে। (৪২) এবং বর্ণসক্কর আপিলে উহা! কুলঘাতককে ও (সমগ্র) কুলকে 
নিশ্চয়ই নরকে লইক! যাক, এবং পিওদান ও তর্পণাি ক্রিয়াসকল লুপ্ত হইলে 
তাহাদের পিতৃগণ ও পতিত ভূয় । (৪৩) কুলঘাতকদিগের এই বর্ণসঙ্করকারক 
দোষের ফলে পুরাতন জাতিধর্্দ ও কুলধন্ন উৎসন্ন হয়? (5৪ ) এবং হে জনার্দান। 
আমি শুনিরা আসিতেছি যে, যে মন্গুয্যগণ কুলধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়, তাহাদের 
নিশ্চয়ই নরকবাস হয়। | 

(৪৫) দেখ, আমি রাজানুখের লোভে স্বজনহতাায় উদ্যত হইয়াছি বটে, 
(সত্যই) ইহা! দ্বারা আমি বড়ই পাপ কত্রিবার বাবস্থা করিয়াছি! (৪৬) ইহা 
অপেক্ষ। নিিন্ন হইরা প্রতীকার কর! ছাড়িয়া দিলে, (এবং এই ) শদ্বধারী কৌরব 
আমাকে ধুক্ধে নিহত করিলে আমার অধিক মঙ্গল হইবে । সঞ্জয় বলিলেন__ 
(৪৭) রণভৃমিতে এই প্রকার বলিয়া, শোকব্যঘিতচিত্ত অর্জুন (হাতের ) ধন্চুক- 
বাঁণ নিক্ষেপ করিয়! রথে শ্বস্থানে চুপ করিয়। বপিয়। পড়িলেন। ' . 
।-[ রখে ঈীড়াইর়া, ধুদ্ধ করিবার প্রণালী ছিল, অতএব “রথে স্বস্থানে বমির! 

৭৯ 



৬২৬ গীতারহ্স্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 
সপ্তয় উবাচ । 

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমস্রপ্পুর্ণাকুলেক্ষণং | 
বিবীদস্তমিদং বাক্যযুবাচ মধুসৃদনঃ ॥ ১ ॥ 

জ্ীভগবানুবাচ। 

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং ॥ 
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ/মকীর্তিকরমজ্জুন ॥ ২॥ 

। পড়িলেন* এই শব্দ হইতে, খি্ন হইবার কারণে উহার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা! ছিল 
। না. এই অর্থই অধিক বাক্ত হইতেছে । মহাভারতের কোন কোন স্থলে এই্ 
| রথের বে বর্ণনা আছে, তাহ! হইতে দেখা যায় যে, ভারতের সমসাময়িক রথ 
। প্রায় ছুই চাকার হইত; বড় বড় রথে চার-চাব ঘোড়। জোতা যাইত এবং বথী 
। ও সারথী-_উভয়ে সম্মুখ ভাগে পরম্পর পরম্পরের পাশাপাশি বসিত। রথ 
। চিনিবার জন্য প্রত্যেক রথের উপর এক প্রকার বিশেষ ধবজ1 লাগানো হইত। 
॥ ইহ প্রসিদ্ধ কথ! যে, অঞ্জুনের ধবজার উপর স্বয়ং হনুমানই বসিয়া থাকিতেন। 

এইপ্রকার শ্তগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ, কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত 
যষোগ--অর্থাৎ কর্্মযোগ--শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অঙ্জুনের সংবাদে অঙ্ভুনবিষাদ- 
যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 
।[ গীতারহুস্যের প্রথম (পৃষ্ঠা ৩7 তৃতীয় (পৃষ্ঠা ৬১), এবং একাদশ 
॥ ( পৃষ্ঠা ৩৫৫ )প্রকরণে এই সংকল্ের অর্থ কর! হইয়াছে এই যে, গীতাতে কেবল 
 ব্রহ্মবিদ্যাই নহে, কিন্তু উহ্নাতে ব্রহ্মবিদ্যামুলক কর্্মযোগ প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 
। এই সংকল্প মহাভারতে ন| থাকিলেও ইহ৷ গীতার উপর সন্ন্যাসমার্গীয় টীকা রচিত 
। হইবার পূর্ববর্তী হইবে ; কারণ সন্নযাসমার্গের কোন পণ্ডিতই এইরূপ সংকল্প 
। লিখিবেন না । এবং ইহা হইতে প্রকাশ পায় ষে, গীতাতে সন্নযাসমার্গ প্রতি- 
। পাদিত হয় নাই? কিন্তু কর্মযোগের, শাস্ত্র বুবিয়া, সংবাদরূপে আলোচন। 
| হইরাছে। সংবাদ'ত্বক ও শাস্ত্রী পদ্ধতির ভেদ গীতারহপ্যের চতুর্দশ প্রকরণের 
৷ আবরস্তে উক্ত হইয়াছে । ] 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 
সঞ্জয় বলিলেন _-€৫১) এই প্রকার করুণাচ্ছন্ন অশ্রপূর্ণন়ন ও বিষাদ গ্রন্ত 

অঞ্জুনকে মধুদদেন (কষ) ইহা বলিলেন--্টভগবান্ বলিলেন__(২) হে 
'ক্জদুন! এই সন্ঘটকালে তোমার (মনে ) এই মোহ (কম্টল) €কাখ। হইতে 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--২ অধ্যায়। ৬২৭ 

ক্রেব্যং ম' মম গমঃ পার্থ পপদ্যতে। 
্ষুব্রং হাদয়দৌর্বল্যং ত্যঞ্জেত্তি্উ পরস্তপ 7৩ ॥ 

অভ্ভুন উবাচ। 

$$ কথং ভীম্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসুদন | 
ইযুভিঃ প্রঠিযোত্স্যামি পুজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥ 

গুরূনহত্ব!। হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ে। ভোক্তং তৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ত্ গুরূনিহৈৰ ভূষ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥ 

আসিল? আর্ধ্য অর্থাৎ সাধুপুরুষের! (কখনও ) এক্প আচরণ করেন নাই, ইহা! 
অধোগতিতে লইয়া! যায়, এবং অপকীর্তিসাধক। (৩) হে পার্থ! এরূপ কাপুং 
রুষ হইও না! ইহা তোমার পক্ষে শোভ। পায় না। হে শক্রগণের তাপদাতা ! 
মনের এই ক্ষুদ্র দৌর্বলা ছাঁড়িয়! (যুদ্ধের জন্য) দীড়াও ! 
।[ এই প্রসঙ্গে আমি পরস্তপ শব্দের অর্থ তে! করিয়া দিয়াছি; কিন্তু অনেক 
| টীকাকাবের এই মত আমার নিকট যুক্তিদঙ্গত বোধ হয় না যে, অনেক স্থানের 
। বিশেষণরূপী সম্বোধন ব! কৃষ্ণাজ্জুনের নাম গীতায় হেতুগর্ভিত অথবা বিশেষ 
| অভি প্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে ।, আমার মত এই যে, পদ্যরচনায় অনুকূল 
। নামসমূহের প্রয়োগ কর! হইয়াছে এবং সেগুলি দ্বারা বিশেষ কোন অর্থ 
॥ উদ্দিষ্ট হয় নাই । অতএব কয়েক বার আমি শ্লোকে প্রযুক্ত নামগুলিরই বনু 
| অন্থবাদ ন1 করিয়। “অর্জুন বা! শ্রীকৃষ্ণ” এইরূপ সাধারণ অনুবাদ করির! 
| দিয়্াছি। ] 

[. অঙ্জুন বলিলেন-_-(৪) হে মধুহুদন ! আমি (পরম ) পুজ্য ভীম্ম ও দ্রোগের 
সঙ্গে হে শত্রনাশন ! বুদ্ধে বাপের. দ্বারা কি প্রকারে লড়িব? (৫) মহাত্মা! 
গুরুলোকদিগকে না মারিয়া! এই লোকে ভিক্ষা মাগিয়া উদরপৃর্তিও শ্রেয়স্কর ) 
কিন্তু অর্থলোলুপ (হইলেও ) গুরুলোকদিগকে মারিলে ইহব্গতেই আমাকে 
উচ্নাদিগের রক্তমাখা ভোগ ভোগ করিতে হইবে। | 

। [ “গুরুলৌকদিগকে' এই বহুবচনাস্ত শব খার| 'থুব বৃদ্ধদিগের/ই অর্থ, লইতে 
। হইবে । কারণ বিদ্যাশিক্ষা্দাতা গুরু এক দ্রোণাচার্ধ্য ছাড়িয়া সৈন্যমধ্যে 
। আর কেহ ছিলেন ন৷। যুদ্ধ নুরু হইবার পুর্বে যখন ভীনম্ব, ড্রোণ ও শল্যের 
। ন্যায় গুরুলোকদিগের পাদবন্দন! করিয়া তাহাদের আশীর্বাদূ লইবার জন্য 
| যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে নিজের কবচ খুলিয়! নম্রভাবে তাহার নিকটে গেলেন, তখন 
। শিষ্টসম্প্রদায়ের কর্তব্য পালনকর্তা যুধিষ্িরকে অভিনন্দন করিয়। সকলে বুঝা ইলেন: 
॥ যে, ছূর্য্যোধনের পক্ষে তাহার! কেন লড়িবেন। ূ 



৬২৮ গীতারহস্য অথব! কম্্মযোশান্ত্র ৷ 

ন চৈতদিল্সঃ কতরল্ে। গরীয়ে। যদ্বা৷ জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ। 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাস্ত্রী: ॥ ৬ ॥ 
কার্পণ্যদৌযোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধণ্মসংমুঢ়চেতাঃ। 
বচ্ছে,য়ঃ স্যান্িশ্চিতং ব্রুহি তন্মে শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥৭1 
নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোণমি্দরিয়াণাং । 
অবাপ্য ভূমাবসপত্ুমদ্ধং রাজ্যং স্থরাণামপি চাধিপত্যং ॥। ৮ ॥ 

সঞ্জয় উবাচ। 

এবমুক্তু। হৃধীকেশং গুড়াকেশঃ পরম্ভপঃ। 
ন ষোৎস্য ইতি গোবিন্ামুক্ত1 তুষ্বীং বভৃব হা ৯॥ 

। অর্থস্য পুরুষে দাসে। দাসত্বর্থো ন কস্যচিৎ। 
| ইতি সত্যং মহারাজ ! বদ্ধোহন্মযর্থেন কৌরবৈঃ ॥ 
। “ইহাই তো! সত্য যে, মনুষ্য অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে ; অতএব 
৷ হে যুধিষ্ঠির মহারাজ ! কৌরবের! আমাকে অর্থের দ্বার আটকাইয়| রাখছে 
। (মভা. ভী অ. ৪৩, শ্লো- ৩৫, ৫০,৭৬)। উপরে যে পঅর্থলোলুপ” শব 
॥ আছে, তাহ! এই শ্লোকেরই অর্থদ্যোতক ॥],. 

(৬) আমি জয়লাভ করি বা আমাকে ( উহীর! ) জয় করেন-_-এই উভয়ের 
মধ্যে কোন্টা শ্রেরস্কর, ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না। ধাহাদিগকে মারিস 
বাচিতে ইচ্ছা করি না, সেই এই কৌরবেরাই (যুদ্ধের'জন্য ) সম্মুখে অবস্থিতি 
করিতেছে ! 
॥ [ 'গরীয়» শবে প্রকাশ পাইতেছে যে, অজ্জুনের মনে “অধিকাংশ লোকের 
। অধিক সুখের” ন্যায় কর্ণ ও অকর্ম্ের লঘুত্ব-গুরুত্ব বুবিবার কষ্টি ছিল? কিন্তু 
॥ প্ী কষ্টি অনুসারে কাহার জয় হইলে ভাল হয় তাহ! তিনি স্থির করিতে পারেন 
॥ নাই । গীতারহস্য পৃঃ ৮৫-৮৮ দেখ |] 

(৭) দীনতাবশত আমার স্বাভাবিক বৃত্তি নই হইয়া! গিয়াছে, (আমার 
নিজের ) ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য সম্বন্ধে নন মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাই আমি তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি । ষাহ! যথার্থ শ্রেযস্কর, তাহাই আমাকে বল। আমি 
তোমার শিষ্য। শরণাগত আমাকে বুঝাও। (৮) কারণ পৃথিবীর নিষষণ্টক 
সমৃদ্ধ রাজ্য বা. দেবতাদিগের (স্বর্গের )ও রাজত্ব পাইলেও আমার দৃষ্টিতে 
এমন কোন ( সাধন) পড়িতেছে না, বাহ! ইন্জ্রিরশৌোধক আমার এই শোক 
দূর করিয়। দেয়। সঞ্জয় বলিলেন--( ৯)এই প্রকার শক্রসস্তাপী গুড়াকেশ 
অর্থাৎ অর্জুন হৃযীকেশ- শ্রীকষ্চ)কে বলিলেন; এবং “আমি লড়িব না” 



গীতা, অনুযাঁদ ও টিপনী_-২ অধ্যায় । ৬২৯ 

তমুবাচ হৃধীকেশঃ প্রহসন্িব ভারত । 
সেনয়োরুভয়োমধধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥ 

শ্রীভগব'ম্রবাচ। 
$$ অশোচ্যানশ্বশোচস্তং প্রচ্ভাবাদাংশ্চ ভাষসে। 

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥। 
বলিয়া তিনি নীরব/ হইলেন। (১৯) (আবার) হে ভারত (ধতরাঃ)! 
উভয় সেনার মধ্যে বিষপ্রোপবিষ্ট অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ অল্প হাসিয়৷ বলিলেন। 
॥ [ এক দিকে তো ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম এবং অপব্রদিকে গুরুহত্যা ও কুলক্ষয়জনিত 
| পাপের ভয়-_-এই টানাটানির মধ্যে “মরি কি মারি” এই গোলযোগে পড়িয় 
। ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের জনয প্রস্তত অর্জুনকে এখন ভগবান এই জগতে উহার 
৷ প্রকৃত কর্তব্যের উপদেশ করিতেছেন। অজ্জুনের সংশয় ছিল যে, যুদ্ধের ন্যায় 
| নিষ্ঠুর কর্মের দ্বারা আত্মার কল্যাণ হইবে না। এই জন্য, যে সকল উদার 
। পুরুষ পরব্রন্দের জ্ঞান লাভ করিয়া! নিজের আত্মার পূর্ণ কল্যাণ সাধন করিয়া- 
। ছেন, তাভারা এই পৃথিবীতে কিরূপ ব্যবহার করেন, ইহা হইতেই গীতোক্ত 
। উপদেশের আরম্ত হইয়াছে । তগবান বলিতেছেন যে, সংসারের চালচলন 
। আলোচনা করিলে দেখা! যায় যে, আত্মজ্ঞানী পুরুষদিগের জীবননির্বাহের 
। অনাদ্দিকাল হুইতে ছুই মার্গ চলিয়া আসিতেছে (গী. ৩. ৩ ও গী. বু প্র 
॥ ১১ দেখ) । আত্মজ্ঞান লাভের পর শুকের ন্যায় পুরুষ সংসার ছাড়িয়া আনন্দে 
। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, এবং জনকের ন্যায় অপর আত্মজ্ঞানী জ্ঞানলাভের 
॥ পরেও স্বধন্মানূসারে লোকের কল্যাণার্থ সংসারের শতবিধ ব্যবহারে নিজের 
| সময় নিয়োগ করেন। প্রথম মার্গকে সাংখ্য বা সাংখ্যনিষ্ঠ বলে এবং ' 
| দ্বিতীয়কে কর্মযোগ বা ষোগ বলে (শ্লো, ৩৯ দেখ )। যদিও উভয় নিষ্ঠাই 
| প্রচলিত আছে, তথাপি. উহাদের মধ্যে কর্্মযোগই শ্রেষ্ঠতর--গীতার এই 
॥ সিদ্ধান্ত পরে বলা যাইবে (গী€৫.২)। এই উভয়নিষ্ঠার মধ্যে এক্ষণে 
৷ অঙ্জুনের মন সঙ্লাসনিষ্ঠার দিকেই বেশী ঝুপকিয়াছিল। অতএব সেই মার্গেরই 
। তত্বজ্ঞান অগ্রসারে প্রথমে অঞ্জনের ভূল তীহাকে বুঝানো গেল) এবং পরে 
। ৩৯ম প্লোকে কর্্মযোগের প্রতিপাদন কর! ভগবান আরম্ভ করিয়া দিলেন। 
। সাংখ্যমার্গী পুরুষ জ্ঞানলাভের পরে কর্ম ন৷ করিলেও তাহার ব্রহ্গজ্ঞান এবং 
। কর্যোথের বন্জ্ঞান কিছু বিভিন্ন নহে। তখন সাংখানিষ্ঠা অন্থসারে দেখিলেও 
আত্মা বদি অবিনাশী ও নিত্য হয়, তবে “আমি অমুককে, কি প্রকারে 
। মার্রিব” এই বকাবকি বৃথা । এইরূপ কিছু উপহাসের সহিত অর্জুনকে 
। ভগবান প্রথমে বলিলেন । | টু 

প্রভগবান বলিলেন--( ৯১) যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তুমি 



৬৩০. গীতারহস্য অথবা বর্দযোগশাস্ত্র ৷ 

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ | 
ন চৈব নল ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরং ॥ ১২॥ 
দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহাস্তরপ্রাপ্তিধাঁরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥ 

ভাহারই জন্য শোক করিতেছ এবং জ্ঞানের কথা বলিতেছ! কাহারও প্রাণ 
€ চাই )যাক ব1 (চাই ) থাক, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার জন্য শোক করেন না। 
॥ [এই শ্লোকে বল! হইয়াছে যে পত্তিত লোক প্রাণ যাইবার বা থাকিবার 
॥ জন্য শোক করেন না। তন্মধ্যে যাইবার জনা শোক কর! তো মামুলী কথা, 
। উহ! না করিবার উপদেশ দেওয়। কর্তব্য । কিন্তু টাকাকারগণপ, প্রাণ থাকি-, 
বার জনা শোক কিরূপ এবং ফেন করিতে হয়, এই সংশয় করিয়া অনেক 
॥ বিচার করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মূর্খ ও অজ্ঞানী লোকদের 
। প্রাণ থাকা শোকেরই কারণ । কিন্তু এইটুকু চুলের গিঁট খুলিতে থাক! 
॥ অপেক্ষ। শোক করা” শব্েরই ভাল বা মন্দ লাগা” অথবা “পরোয়।! করা, 
॥ এইরূপ ব্যাপক অর্য করিলে কোনই পোলমাল থাকে না। এখানে এই- 
॥ টুকুই বক্তব্য যে, জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট উভয়ই একই প্রকার লাগে। ] 

(১২) দেখ না, এরূপ তো হয়ই না যে, আমি (পুর্বে) কখনও ছিলাম 
না? তুমি এবং এই রাজন্যবর্গ ( পুর্বে) ছিলেম না? এবং এমনও হইতে পারে 
না ষে, আমরা সকলে ইহার পরে থাকিব না। 
॥ [ এই শ্লোকের উপর রামান্ুজভাষ্যে যে টাকা আছে, তাহাতে লিখিত 
। আছে,_এই শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে, “আমি” অর্থাৎ পরমেশ্বর এবং “তুমি 
। ও রাজন্যবর্ণ” অর্থাৎ অন্যান্য আত্ম, উভয়েই যদি পূর্বে ( অতীতকালে ) 
॥ ছিল এবং পরে হুইবে, তবে পরমেশ্বর ও আত্মা, উভয়ই পৃথক, স্বতন্ত্র ও 
(নিত্য । কিন্ত এই অনুমান ঠিক নহে, ইহা। সাম্প্রদুয়িক জেদের । কারণ এই 
॥ স্থলে এইটুকুই প্রতিপাদ্য যে সকলই নিত্য ঃ উহাদের পারম্পরিক ফষ্বন্ধ 
॥ এখানে বল! হয় নাই এবং বিবার কোন প্রয়োজনও ছিল ন!। যেখানে 
॥ এইরূপ প্রসঙ্গ আপিয়াছে, সেখানে গীতাতেই এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত (গী. ৮. ৪ 
॥ ১৩. ৩১) স্পই বল! হইপ্নাছে যে, সমস্ত প্রাণীর শরীরে দেহধারী আত্মা আমি 
॥ অর্থাৎ একই পরমেশ্বর আছি ।] 

(১৩) ষে প্রকার দেহধারী এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য প্রাপ্ত 
হয়, সেইপ্রকারই (পরে) জন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। (অতএব) এই বিষয়ে 
জ্ঞানী ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হন না। 
॥ [অর্জুনের মনে ইহাই তো বড়.তন় বা মোহ ছিলি যে, "অমুককে 
। আমি কিন্মপে মারি*। এই হেতু উহা দূর করিবার জন্য ততদৃষ্টিতে 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী--২ অধায়। ৬৩১ 

$5 মাত্রাম্পর্শাস্ত,কৌন্তেয় শীতোষ্হাখদুঃখদাঃ | 
আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষম্ব ভারত ॥ ১৪ ॥ 
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ । 
সমহ্ুঃখস্থখং ধীরং পোহম্বৃতত্বায় কলপতে ॥ ১৫।। 

। ভগবান প্রথমে মর! কি আর মার! কি, ইহারই তত্ব বুঝাইতেছেন (শ্লোক 
| ১১-৩*)। মন্তুধা কেবল নিছক দেছরূপী বস্তই নহে, বরং দেহ ও আত্মার 
॥ সমুচ্চয়। তন্মধ্যে আমি”_অহঙ্কাররূপে বাক্ত আম্মা নিত্য ও অমর। উহ! 
| আঞ্জ আছে, কাল ছিল এবং কাঁলও থাকিরেই। অতএব মর! ব মার! শব 
৷ উহ্বার জন্য উপযুক্ত ধরাই যায় না৷ এবং উষ্থার জন্য শোকও কর! উচিত নহে। 
। এখন অবশিষ্ট রহিল দেহ, তাহা যে অনিতা ও নশ্বর, তাহা তে! সুস্পষ্ট । আজ 
। নহে তে! কাল, কাল নহে তো! শত বর্ষেই হইল, উহার তো বিনাশ হইবেই-.. 
॥ অদ্য বাব্ধশতান্তে বা মৃতুর্বৈ প্রাণিনাং ফ্রবঃ (ভাগ, ১০. ১, ৩৮); এবং এক 
। দেহ ছাড়িক্স। গেলেও তে। কর্মান্ুমারে পয়ে আর এক দেহ না আসিয়। থাকিতে 
॥ পারে না, অতএব উহার জন্যও শোক করা উচিত নহে। সারকথা, দেহ ব| 
। আত্মা, উভয় দৃর্কিতেই বিচার করিলে সিদ্ধ হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য শোক কর! 
। পাগলামী । ভাল, পাগলামীই হইল, কিন্তু একথ। তো নিশ্চয় বুঝাইতে হইবে 
| যে, বর্তমান দেহের বিনাশের সময়ে যে ক্লেশ হয়, উহার জন্য শোক কেন ন 
| করি? অতএব এক্ষণে তগবান এই কায়িক সুখছুঃখের স্বরূপ বলিয়া দেখাই- 
॥ তেছেন যে, উহ্বার জন্যও শোক কর। উচিত নহে । ] 

(১৪) হে কুস্তিপুত্র! শীতোষ্ ব! স্ুখহুঃখ প্রদ মাত্রাসকল অর্থাৎ বাস 
জগতের পদীর্থের (ইন্ত্রিয়ের সহিত ) যে সংযোগ হয়, উহার উৎপত্তি হয় এবং 
ধবংন হয় )€( অতএব ) উহ! অনিত্য অর্থাৎ বিনশ্বর। হে ভারত! (শোক না 
করিয়া) উহ! তুমি সহ্য বর। (১৫) কারণ হে নরশ্রে্ঠ ! সুখ ও ছুঃখ যে 
জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সনান, এবং যিনি ইহাতে বাথ প্রাপ্ত হন না, তিনিই 
অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃত প্রন্মের অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হন। 
॥ [যে ব্যক্তির ব্রদ্ধাত্মৈকাজ্ঞান হয় নাই এবং এই কারণেই যে নামরপাত্মক' 
। জগতকে মিথ্য। বলিক্বা। জানে না, সে ব্যক্তি বাহ্য পদার্থ ও ইন্দ্রিয়ের সংষোগ- 
। জনিত শীতোঞ্জ প্রভৃতি বা স্থখহুঃখ প্রভৃতি বিকারসকল সত্য মনে করিয়! 
। আত্মাতে উহার অধ্যারোপ করে, এবং এই কারণে উহাকে ছঃখ পীড়া দেয়। 
। কিন্ত ধিনি জানিয়াছেন বে, এই সমস্ত বিকারই প্রকৃতির, আত্মা অকর্তা ও 
। অলিপ্ু, তাহার নিকট সুখ ও হুঃখ একই । এখন অজ্জুনকে ভগবান বলিতে- 
। ছেন যে, এই জমবুদ্ধি স্থাবর! তুমি উহা, সহ কর। এবং এই অর্থই পরবর্তী 
। অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত হুইন়াছে। শাঙ্কর ভাস্তে “মাত্রা” শব্দের অর্থ এই 



৬৩২, গীতারহস্য অথব। কর্মযোগশাস্ ॥. 

$$ নাসতে। বিদ্যতে ভাবে! নাভাবে! বিদাতে সতঃ | 
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্ততনয়োস্ত ভ্দর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥ 

। প্রকার কর! হইর়াছে--“মীর়তে এভিরিতি মাত্রাঃ অর্থাৎ বাহ! দারা বাহিরের 
৷ পদ্দার্থ পরিমাপ কর! যায় বা জান! যায়, তাহাদিগকে ইন্দ্রিস বল! যায়, । কিন্ত 

। মাত্রার ইন্ট্রিয় অর্থ না৷ করিয়া, কেহ কেহ এই অর্থও করেন যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা 
। মাপা যায় যে শব্ধ-রূপ প্রত্ৃতি বাহ পদার্থ তাহাদিগকে মাত্রা বলে এবং উহাদের 
। ইন্দ্রিয়ের সহিত ষে স্পর্শ অর্থাৎ সংযোগ হয়, তাহাকে মাগ্রাম্পর্শ বলে। এই 
| অর্থই আমি স্বীকার করিয়াছি । কারণ এই শ্লোকের বিচার গীতায় পরে যেখানে 
। আসিয়াছে ( গী, ৫. ২১২৩) সেখানে “বাহ্য-ম্পর্শ শব আছে; এবং “মাত্রা- 
| স্পর্শ শবের মৎকৃত অর্থের সতৃশ্ন অর্থ করিলে এই ছুই শব্দের অর্থ একই হইয়! 
। যায় । যদিও এই প্রকারে এই ছই শব্ধ মিলিয়া-জুলিয়া আছেঃ তথাপি মান্র- 
। স্পর্শ শব্ধ প্রাচীন দেখা। যাইতেছে । কারণ মগ্থ্মতিতে ( ৬. ৫৭ ) এই অর্থই 
৷ মাত্রাসঙ্গ শব আসিয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে ষে, মরিলে 
। পর জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মার মাত্রাসকপের সহিত অসংসর্গ ( মাত্রাহসংসর্গঃ) 
। হয় অর্থাৎ উহা! মুক্ত হইয়া ফায়, এবং উহ্থাতে সংজ্ঞা থাকে না (বু. মাধ্যং ৪, ৫. 
। ১৪) বেস্, শাংভা. ১৪ ২২)। শীতোষ্চ ও সুখ-দুঃখ পদ উপলক্ষণাত্মক, 
। ইহাতে বাগ-বেষ, সণসৎ ও মৃত্তা-মমরত্ব গ্রহতি পরম্পরবিরুদ্ধ হ্বন্থসমূহের 
। সমাবেশ হয়। এই সকল মায়াজগতের দ্বন্ব। এইজন্য সুস্পষ্ট যে, অনিত্য 
৷ মারাজগতের এই দ্বন্বসকল শান্তভাবে সহ্য করিয়া এই সকল ছবন্ব হইতে বুদ্ধিকে 
। না পৃথক করিলে, ব্র্প্রাপ্তি হয় না (গী ২. ৪৫৭, ২৮ ও গী, র. প্র-৯ পৃ. 
। ২৩১ ও ২৫৮ দেখ)। এখন অধ্যাত্মপান্ত্রের দৃষ্টিতে এই অর্থই ব্যক্ত করিয়া 
। দ্বেখাইতেছেন। ] 

(১৬) যাহা নাই (অসৎ), তাহা হইতেই পারে না, এবং যাহ আছে (সৎ) 
তাহার অভাব হর না; তন্বজ্ঞানীপুরুষ “দং ও অগ্ৎঃ উভয়ের অস্ত দেখিয়! 
লইয়্াছেন অর্থাৎ অন্ত দেখিয়। উহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। 
॥ [এই শ্লোকের “অন্ত” শবের অর্থ এবং 'বাদ্ধান্ত+, পসিদ্ধান্ত' ও “কৃতাস্ত” শবা- 
। সমূহের € গী. ১৮. ১৩) “অন্তত শব্দের অর্থ একই। শাশ্বতকোষে (৩৮১) 
।অপ্ত' শর্ষের এই অর্থ আছে-_“ম্বরূপপ্রান্তয়োরস্তমস্তিকেহপি প্রযুজ্যতে”। 
। এই গ্লোকে সতৎএর অর্থ ব্রহ্ম এবং অসংএর অর্থ নামরূপাত্মক দৃশ্য 
। জগং (গী, র, প্র- ৯ পৃ- ২২৭-২২৮ ঠ এবং ২৪৭-২৪৯ দেখ )। খঁরণ থাকে 
॥ ষেন, “যাহা আছে উহার অভাব হয় না” ইত্যাদি তত্ব দেখিতে বন্দিও 
। সংকাধ্যবাদের ন্যার দেখ। যার,১তথাপি উহার অর্থ কিছু পৃথক। যেখানে 
। এক বস্ত হইতে অপর বস্ত নির্মিত হয়-_উদা, বীজ হইতে বৃক্ষ-- 
। সেখানে সত্কাধ্যবাদের তত্ব উপযোগী হয়। বর্থমান শ্লোফে এই ধরণের 



গীতা, অনুবাদ ও টিগ্রনী--২ অধ্যায় । . ৬০৩, 

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততং। 
। প্রশ্ন হয় নাই, বক্তব্য এঈটুকু যে, সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, উহ্নার অস্তিত্ব ( ভাব) 
(ও অপৎ অর্থাৎ যাহা নাই উদ্ধার অভাব, এই ছুই নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই বজায় 
। আছে। এই প্রকার ক্রমে হুইপ্ের ভাব-অভাবকে নিত্য নানিক়া লইলে পরে 
। আবার স্বঠহ কছ্ছিতে হয় বে, যাহা "সৎ উহার নাশ হইয়া উহারই “অসৎ 
।হুয় না। কিন্তু এই অনুমান, এবং সৎকাধ্যবাদে প্রথমেই গৃহীত এক বস্ত হইতে 
। অপর বস্তর কার্যকারপরূপ উৎপত্তি, এই ছুই এক নহে ( গী, বু. প্র. ৭ পৃ. ১৫৯ 
। দেখ)। মাধব ভাব্যে এই শোকের 'নাসতে। বিদ্যতে ভাবত, এই প্রথম চবণের 
॥ “বিদ্যতে ভাবঃ, ইহার পৰদ্যতে + অভাবঃ, এইরূপ পদচ্ছেদ আছে এবং উহার 
। এই অর্থ কর! হুইক্সাছে যে, অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতির অভাব অর্থাৎ নাশ 
। হয় না। এবং যখন দ্বিতীর চরণে ইস! উক ভই?'হু যে, সতেরও নাশ হয় না, 
। তখন নিজের ছ্েতী সম্প্রদায়ের মতানুসারে মধ্বাচার্য্য এই শ্লোকের এইরূপ 
॥অর্থ করিলেন যে, সৎ ও অসৎ উতয় নিত্য । কিন্তু এই অর্থ সরল নহে, 
। ইছাতে টানাবুনা৷ আছে । কারণ স্বাভাবিক রীতিতে দেখা যাক যে, পরস্পর- 
॥ বিরোধী অসৎ ও সৎ শবের সষানই অভাব ও ভাব এই হুই বিরোধী শব্দও 
| এইস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং দ্বিতীয় চরণে অর্থাৎ “নাভাবে। বিদ্যতে সতঃ, 
। এস্থলে “নাভাবো'তে বদি অভাব শব্দই লইতে হয়, তবে ইহা স্পট যে, প্রথম 
। চরণে ভাব শব্দই থাক! উচিত। ইহার অি উত্রিক্ত, অসৎ ও সৎ উভয়ই নিত্য, 
। একথা! বলিবার জন্য “অভাব” ও পবদ্যতে” এই পদগুলিকে ছুইবার প্রঙ্গোগ 
॥ কব্রিবার কোনই প্রয়ে।জন ছিল না। কিন্ত মধবাচাধ্যের উক্তি অনুপারে যদি 
॥ এই ঘ্বিরুক্তিকে আদরার্থক শ্বীকার করাও যায়, তবে পরে অষ্টাদশ শ্লোকে 
। স্পষ্ট বল! হইয়াছে যে, ব্যক্ত ব৷ দৃশ্য জগতে আগত মন্তষ্যের শরীর নশ্বর অর্থাৎ 
। অনিত্য । অতএব আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবদগীতা অনুসারে -দেহকেও নিত্য 

। স্বীকার করা যাক় না) »”-টই সিদ্ধ হইতেছে যে, একটা নিত্য এবং অপবটা 
॥ অনিত্য। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কি প্রকার টানাবুনা কর! হয়, তাহা দেখাই- 
। বার জন্য আমি নমুনাম্বরূপে এখানে এই শ্লোকের মধ্বভাষ্যান্থবায়ী অর্থ লিখিয়! 
| দিয়াছি। হৌক, যাহ। সৎ তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না, অতএব সংস্বব্বপ 
। আত্মার জন্য শোক কর! উচিত নহে; এবং তত্বদৃপ্িতে নামরূপাত্বক দেহ 
| প্রভৃতি অথবা সৃখছুঃখ প্রভৃতি বিকার মুলেই নশ্বর, অতএব উহাদের নাশের 
। জন্য পোক্ণ করাও উচিত নহে। ফলত আরস্তে অজ্ঞুনকে এই যে বল! 
1 হইয়াছে যে, “যাহার বিষয়ে শোক কর উচিত নহে, তাহারই জন্য তুমি শোক 
। কাঁরতেছ+, উহা নিদ্ধ হইল । এক্ষণে “সখ, ও “অন২্এর অর্থই পৰ্রবন্তী ছুই 
। শ্লোকে আরও স্পষ্রূপে বল! হইতেছে": ] 

(১৭) স্মরণ থাকে যেন, এই সম্পূর্ণ (জগৎ ) ধিনি ব্যক্ত করিয্বাছেন অথবা 
৮৩ 



৬৩৪ গীতারহস্য 'মথবা কর্মযোগশাস্ত্র | 

বিনাশমবায়স্যাস্য ন কশ্চিও কর্তৃমর্থাতি ৮ ১৭ ॥ 
অন্তবন্ত ইমে দেহ! নিত্যস্যোক্ত। শরীরিণঃ। 
অনাশিনোহ প্রমেয়স্য তন্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ 
য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং । 
উভোৌ৷ তে। ন বিজানীতে নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥ 

ন জায়তে ভ্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্ব। ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজে। নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 

ব্যাপ্ত করিফ্াছেন, তিনি (মূল আত্মস্বরূপ ব্র্গ ) অবিনশ্বর । এই অব্যয় তত্ব 
বিনষ্ট করিতে কেহই সমর্থ নহে। 
॥ [পূর্বের শ্লোকে যাহাকে সৎ বলা হইয়াছে, তাহারই এই বর্ণন। ইহা 
। বল! হুইয়াছে যে শরীরের প্রভু অর্থাৎ আত্মাই “নিত্য” শ্রেণীতে আসে । এখন 
॥ বলিতেছেন যে, অনিত্য বা অসৎ কাহাকে বলিতে হইবে-_ ] 

(১৮) বল! হইরাছে যে, শরীরের স্বামী বে ( আত্ম ) তাহ। নিত্য অবিনাশী 
ও অচিন্ত্য, উহ! যে শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহ! নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য । অতএব 
হে ভাবত! ভুমি যুদ্ধ কর। 
| [সারকথা!, এই প্রকার নিত্য-অনিত্য বিচার করিলে তো এই ভাবই মিথ্যা! 
। হয় বে, “আমি অনুককে মারিতেছি* এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার জন্য 

৷ অজ্জুন যে কারণ দেখাইরাছিলেন, তাহ। নিনু'ল হয়। এই অর্থই এক্ষণে আবও 
॥ অধিক স্পষ্ট করিতেছেন-_ ] 

(১৯) (শরীরের প্রভু বা আম্ম-)কেই যে হস্ত। বলে বা মনে করে 
যে উহা! মরিতেছে, এই উভয়েরই প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই। (কারণ ) এই 
€ আত্ম! ) ন। মারেন, আর না নিহতও হন। 

[ কারণ এই আত্মা নিত্য ও স্বয়ং অকর্তা, খেলা তো৷ সমস্ত প্রক্কৃতিরই। 
। কঠোপনিষদে ইহা 'এবং পরবর্তী শ্লোক আসিয়াছে (কঠ. ২, ১৮, ১৯)। 
॥ ইহা ব্যতীত মহাভারতের অন্য স্থ/নেও এইরূপ বর্ন আছে যে, কাল কর্তৃক 
| সমস্ত গ্রস্ত, এই কালের ক্রীড়াই এই “মার ও মরা*্র লৌকিক নামে 
। উক্ত তয় (শাং ২৫.১৫)। গীতাতেও (১১,৩৩) পরে ভক্তিমার্গের 

। তাষাযন এই তন্বই ভগবান অন্ুনকে আবার বলিম্নাছেন যে, ভাম্মপ্ৰোণ 

 প্রভৃতিকে কা'লম্বরূপে আমিই'পুর্ব্বে মারিয়! বাখিয়াছি, তুমি কেবল নিমিত্ত 
| হও । ] ৰ 

(২০) এই (আম্মা) কখনও জন্মা় না, আর মরেও না; ইহাঁও নহে যে, 
ইহ ( একবার ) হইয়া! আর হুইবে না; ইহ! অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, এবং 
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বেদাবিনাশিনং নিতাং য এনমজ্মবায়ং | 
কথং স পুরুব: পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং ॥ ২১॥ 

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি | 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২৪ 

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঠ। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩7) 
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহয়মশোষ্য এব চ॥ 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহ্য়ং সনাতন2 ॥ ২৪ ॥ 
অবাক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকারধ্যোহ্য়মুচ্যতে | 
তশ্মাদেবং বিদিহ্বৈনং নানুশোচিতুমর্থসি ॥ ২৫ ॥ 

শরীর নিহত হইলেও মরিয়! যায় না। (২১) হে পার্থ! যেজানিয়াছে যে, এই 
আত্ম! অবিনশ্বর, নিত্য, অজ ও অব্যয়, সে ব্যক্তি কাহাকে কি প্রকারে বধ 
করাইবে এবং কাহাকে কি প্রকারে বধ করিবে? (২২) ষে প্রকার (কোন) 
মনুষ্য পুরাতন বস্ত্র ছাড়িয়! নৃতন গ্রহণ করে, সেই প্রকারই দেহী অর্থাৎ শরীরের 
ত্বামী আত্ম! পুরাতন শরীর ত্যাগ করিয়! অপর নুতন শরীর ধারণ করে। 
॥ [বস্থের এই উপম! প্রচলিত । ,মভাভারতের একস্থানে এক প্হু ( শালা ) 
| ছাড়িয়া অপরু গৃহে যাইবার দৃষ্বাস্ত পাওয়া বায় (শাং ১৫, ৫৬); এবং এক 
। মার্কিন গ্রন্থকার এই কল্পনাই পুস্তকে নৃতন কাপড় বাঁধিবাঁর দৃষ্টান্ত দিয়! ব্যক্ত 
। করিয়াছেন । পূর্বের ত্রয়োদশ শ্লোকে বাল্য, যৌবন ও বাদ্ধক্, এই তিন 
॥ অবস্থার প্রতি বে ন্যায় প্রুক্ত করা হইয়াছে, উহাই এখন সকল শরীরের 
। বিষয়ে করা গেল। ] 

(২০) ইন্বাকে অর্থাং তাম্মাকে শ় কাটতে পারে না, ইহাকে অগ্নি দাহ 
করিতে পারে না, সেইরূপই ইহাকে জল ভিঙ্গাইতে বা! গলাইভে পারে না। 
এবং বাবু শুফও করিতে পারে না। (২৪) (সর্ধতোত্তাবে) অকাট্য, অদাহা, 
অক্রেদ্দা এবং অশোষা এই ( আত্মা) নিতা, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল ও সনাতন 
অর্থাৎ চিরস্তন। (২৫) এই আত্মীকেই অব্যক্ত ( অর্থাৎ যাহ! ইন্দ্রিরের গোচর 
হইতে পারে না), অচিস্ত্য (অর্থাৎ যাহ! মনের ছারাও জানা যাক না), 
এবং জবিক্যার্যয (অর্ধাৎ যাহার কোনও বিকারের উপাধি নাই) বল৷ হয়। 
এইজন্য এই (আত্মাকে ) এই প্রকার বুঝিরা, উহার জন শোক.কর! তোমার 
উচিত নহে। 
॥ [ এই বর্ণনা! উপনিষদ হইতে গৃহীত হুইয়াছে। এই বর্ণনা নিগুণ আত্মার, 
। সগুণের নহে । কারণ অবিকাধ্য বা অচিন্ত্য বিশেষণ সগুণের প্রতি লাগিতে 



৬৩৬. . গীতারহস্য অথব| কর্মযোগশান্তর। 

8$ অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং | 
তথাপি ত্বং মাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হাীস ॥ ২৬ ॥ 
জাতদ্য হি ফবো মৃতার্ধবং জন্ম মৃতস্য চ। 
তল্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোৌচিতুমরসি । ২৭ ॥ 

$$ অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধানি ভারত । 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র ক পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ 

| পারে না ( গী. র. প্র. ৯ দেখ)। আম্মার বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্বের যে চরম 
। পিদ্ধান্ত, তাহার ভিত্তিতে শোক না করিবার জন্য এই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। 
। এক্ষণে যদ কেহ এই পৃর্বপক্ষ করে বে, আমি আত্মাকে নিত্য মনে করি না, 

| এইজনা তোমার যুক্তি আমার শ্রাহ্য নহে ; তবে এই পুর্বপক্ষের প্রথম উল্লেখ 
| করিয়া ভগবান উহার এই উত্তর দিতেছেন যে,_-] 

(২৬) অথবা, যদি তুমি স্বীকার কর যে, এই আত্ম! (নিতা নহে, শরীরের 
সঙ্গেই ) সর্ব! জন্মায় বা সর্বদ। মরে, তাহা হইলেও হে মহাবাহু! উহার জন্ত 
শোক করা তোমার পক্ষে উচিত নহে । (২৭) কারণ যে জন্মায়, উহ্নার মৃত্যু 
নিশ্চিত, এবং যে মরে, উহার জন্ম নিশ্চিত) এইজন্য (এই ) অপরিহার্য বিষয়ে 
(উপরোক্ত তোমার মতানুমারে৪ ) শোক করা তোমার উচিত নহে। 

। [ মনে রেখে! যে, উপরের ছুই শ্লোকে ব্যাধ্যাত উপপত্তি সিদ্ধাস্তপক্ষের নহে। 
। এই "অথ চ- অথবা শব্দের দ্বারা মধ্যস্থলেই উপস্থাপিত পুর্বপক্ষের উত্তর 
। হইতেছে । আত্মাকে নিত্য বা অনিত্য মান, এইটুকুই দেখাইতে হইবে যে, 
। উভর পক্ষেই শোক করিণাঁর প্রয়োজন নাই। গীতার এই সত্য সিদ্ধান্ত পূর্বেই 
। বলিয়। আসিয়।ছি যে, আত্মা সৎ, নিতা, অজ, অবিকার্ষ্য ও অচিস্ত্য বা নিগুণ। 
৷ হৌক ; দেহ অনিত্য, অতএব শোক করা উচিত নহে; ইহারই সাংখ্য শাস্ত্র 
| অনুদারে আর এক উপপত্তি বলা গইতেছে-_] 

(২৮) সকল ভূত আরম্তে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং মরণকাঁলে আবার 
অব্যক্ত হয়; (ইহাই যদি সকলেরই অবস্থা হয়) তবে হে ভারত! উহাতে 
কোন্ বিষয়ের জন্য শোক করিবে? 
। [ “অব্যক্ত” শব্েরই অর্থ-“ইন্ত্রিয়ের অ-গোচর”। মসুল এক অব্ক্ত ত্রব্য 
|. হইতেই পরে যথাক্রমে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ নির্মিত হয়, এবং শেষে অর্থাৎ প্রলয়- 
। কালে সমস্ত ব্যক্ত জগতের আবার অবাক্তেই লয় হয় (গী- ৮. ১৮); এই সাংখ্য 
৷ সিদ্ধান্তই এই ক্লোকের নজীর হইতেছে । সাংখ্যবাদ্দীর এই সিদ্ধান্ত গীতারহস্যের 
| সপ্তন ও অষ্টম প্রকরণে খুলিয়া বল! হইয়াছে । কোনও পদার্থের বাক্ত অবস্থ! 
। যদি এই প্রকার কখন-না-কখন নষ& হয়, তবে যে বাক্ধ স্বরূপ ম্বতাবতই নশ্বব, 
৷ তাহার জন্য শোক করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এই শ্লোকই. 'অব্যক্ত' 
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$$ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবত বদতি তথৈব চান্যঃ | 
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্র্থাপ্েনং বেদ ন চৈব কশ্চিত ॥ ২৯ ॥ 

দেহী নিতামবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববসা ভারত । 
তন্মাড সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ ৩০ ॥ 

॥ শবের বদলে “অভাব” শব্দযুক্ত হইয়া মহাভারতের জ্্রীপর্ববে ( মতা. স্ত্রী, ২৬) 
। আসিয়াছে । পরে “অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাং। নতে তবন 
। তেষাং ত্বং তত্র ক পরিদেবনা ॥৮ (ভ্ত্রী, ২. ১৩) এই শ্লোকে “অদর্শন+ অর্থীৎ 
। “দৃষ্টি হইতে দুরে যাওয়া এই শব্েরও মৃত্যুকে উদ্দেশ করিয়া - প্রয়োগ কর! 
। হইয়াছে । সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় শাস্্ অনুসারে শোক কর! "যদি ব্র্থ সিদ্ধ 
। হইল, এবং আত্মাকে অনিতা মানিলেও যদ্ধ এই কথাই সিদ্ধ তইল, তবে 

। আবার (লাঁকে মৃতুার বিষয়ে শোক কেন করে? আত্মন্বরূপসম্বন্ীয় অজ্ঞানই 
| ইহার উত্তর । কারণ-- ] 

(২৯) জান, কেহ আশ্চর্য (অদ্ভুত বস্তু) মনে করিয়া ইহার প্রতি দৃষ্টি 
করে, কেহ আশ্চর্য্য হইয়! ইহার বর্ন করে, এবং কেহ বা আশ্চধ্য মনে করিয়! 
শ্রবণ করে। কিন্তু (এই প্রকার দেখিয়া, বর্ণন করিয়া এবং) গুনিয়াও 
( ইহাদের মধ্যে ) কেহই ইহাকে (তত্বত ) জানে না। 
। [ অপূর্ব বস্ত মনে করিয়া বর্ড বড় লোক আশ্চধ্য হইয়া আত্মার বিষয়ে যতই 
। কেন বিচার করুন না, উহ্থার প্রকৃত স্বরূপ জানিবাঁর লোক খুবই অল্প। এই 
। কারণেই অনেক লোক মৃত্যুর বিষয়ে শোক করে । অতএব তুমি এরূপ না- 
৷ করিয়! পর্ণ বিচারের দ্বারা আম্মন্বরূপকে ঠিকভাবে জান এবং শোক পরি- 
। ত্যাগ কর। ইহার ইহাই অর্থ। কঠোপনিষদে (২.৭) আত্মার বর্ণনা এই 
। প্রকার আছে । ] 

(৩০ ) নকলের শরীর € অবস্থিত ) শরীরের স্বামী (আত্মা ) সর্বদা অবধ্য 
অর্থাৎ কখনও নিহত হইতে পারে না) অতএব হে ভারত (অর্জন)! সমস্ত 
অর্থাৎ কোনও প্রাণীর জন্য শোক করা তোমার উচিত নহে। 
॥ [ এখন পর্ণাস্ত ইহা দিদ্ধ কর! হইয়াছে যে, সাংখা ব। সঙ্গযাস মার্গের তব্বজ্ঞান 
। অনুসারে আত্মা অমর এবং দেহ তো' স্বভাবতই অনিতা, অতএব কেহ মরে বা 
। মারে, তাহার জন্য 'শোঁক” করিবার কৌনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু যর্দি কেহ 
। ইহা! হইতে এই অনুমান করে যে, কেহ কাহাকে যদি বধ করে,স্তবে তাহাতেও 
1 পাপ” নাই ১ তাহা গুরুতর ভূল হইবে । মর] ব! মারা, এই ছুই শবের অর্থের 
| ইহা পৃথককরণ, মরিতে বা মারিতে যে ভয় হয় তাহাকে প্রথমে দূর করিবার 
জন্যই এই জ্ঞান দেওয়। হইল।, মনুষ্য তো আত্ম! ও দেছের সম্মিলন। 

। তন্মধ্যে আত্মা অমর, এইজন্য মর! বা মার। এই ছুই শক্চ উহার প্রতি 



৬৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র ? 

8৫ স্বধর্মমপি চাবেঙ্গা ন বিকম্পিতুমর্হসি | 
ধমাদ্ি যুদ্ধাচ্ছে যোহন্যৎ ক্ষত্রিয়সা ন বিদ্যতে ॥ ৩১) 
যদৃচ্ছয়৷ চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং | 
স্থখিনঃ ক্ষত্রিষাঃ পার্থ লভন্মে যুন্ধমীদৃশং ॥ ৩২ ॥ 
অথ চে ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষাসি। 
তহঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা৷ পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥ 

॥ উপযুক্ত হয় না। অবশিষ্ট রহিল দেহ, তাহা তে। স্বভাবতই অনিত্য, যর্দি 
। উহার ধ্বংস ভয় তবে শোক কব্রিবার যোগ্য কিছুই নাই। কিন্তু যদৃচ্ছ। 
॥ বা কালের গতিতে কেহ মরিলে বা কেহ কাহাকে বধ করিলে তাহার স্ুখ- 
। দুঃখ স্বীকার না করিয়। শোক কর] পরিতভাগ করিলেও এই প্রশ্রের কিনার! 
। হয় ন! যে, জানিনা শুনিয়া যুদ্ধের ন্যায় নিষ্টুর কর্ম করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইম! 
। লোকের দেহের নাশ আমি কেন করি। কারণ দেহ অনিতা হইলেও 
। আত্মার খাটি মঙ্গল বা মোক্ষ সম্পাদনের জন্য দেহই ভে। এক সাধন, 
। অতএব আত্মহতা। করা অথবা উপধুঞ্জ কারণ বিনা অপর কাহাকে বধ 
। করা, এই উভদ্ধই শার্ধান্দারে মহাপাপই। অতএব মৃত বাক্তির জন্য 
। শোক করা অনুচিত হইলেও একজন অপরকে বধ করিবে কেন, তাহার 
| কোন না-কোন ভাল কাবুণ দেওয়া আবশাক। ইহারই নাম ধরন্দদাধন্ম- 
বিবেক এবং গীতার প্ররুত প্রতিপাদ্য বিষয়ও ইহাই। এখন, যে 
। চাতুরবর্ণাব্যবস্থ। সাংখ্যমার্গেরই সম্মত, তদনুসারে ও যুদ্ধ কর! ক্ষত্রিকের কর্তব্য, 
॥ এই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, তুমি মরামারার জন্য শোক করিও না 
| কেবল তাহাই নহে, বরঞ্চ যুদ্ধে মর! বা মারা এই ছুই-ই ক্ষত্রিয় ধর্ান্থসারে 
। তোমার আবশ্যকই-_- ]। 

(৩১) ইহ ব্যতীত ম্বধর্খের দিকে দেখিলেও (ধা সময়ে) সাহস হারানো 

তোমার উচিত নহে। কারণ ধর্মানুগত যুদ্ধ অপেক্ষ! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর 
আর কিছুই নাই। 
| [শ্বধন্মের এই উপপত্তি পরেও হুইবার (গী. ৩. ৩৫ এবং ১৮, 8৭) বলা 
। হইয়াছে । সন্ন্যান অথবা সাংখামার্গ অনুসারে বন্দিও কশ্মসন্ন্যাসরূপ চতুর্থ 
। আশ্র ম শেষ সোপান, তথাপি মন্থ প্রভৃতি স্বতিকারগণ বলেন যে, ইহার পূর্বে 
। চাতুর্বপোর ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মগপ্রে ব্রাঙ্গণধ্ম এবং ক্ষতিয়ের.ক্ষত্রি যধর্ম 
৷ পালন কন্গিয়। গৃহস্থাশ্রম পূর্ণ করা চাই, অতএব এই শ্লোকের এবং পরবর্তা 
। শ্লোকের তাৎপর্ধ্য এই বে, গৃহস্থাশ্রমী অঞ্জুনের যুদ্ধ কর! আবশ্যক.) ] 

(৩২) এবং হে পার্থ! এই যুদ্ধ স্ব্ত-উন্মুক্ত ন্বর্গভ্বারই ; এইপ্রকার যুদ্ধ 
ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়ঙ্দিগেরই ভাগ্যে ঘটে। (৩৩) অতএব যদি তুমি (নিজের ) 
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- অকীর্তিংচাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহবায়াং। 
সম্তাবিতস্য চাকীত্তির্মরণাদতিরচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ 

. ভয়াদ্রণাদুপরতং মংসাস্তে স্বাং মহারথাঃ | 
যেষাং চ ত্বং বহুমতে! ভুত্বা যাস্যসি লাঘবং ॥ ৩৫ ॥ 
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিধ্যন্তি তবাহিতাঃ । 
নিন্দন্তস্তব সামর্থযং ততো! ছুঃখতরং মু কিং ॥ ৩৬ ॥ 
হতো বা প্রাপ্স্যসি ন্বর্গং জিহ্বা বা ভোন্')সে মহীং। 
তণ্মাহুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ধুস্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 

ধর্মের অনুকূল এই যুদ্ধ না কর, তবে স্বধন্মী ও কীর্তি হারাইয়া পাপ সংগ্রহ 
করিবে; (৩৪) শুধু ইহাই নঞ্জে কিন্ত (সমস্ত) লোক তোমার অক্ষয় হুষধীর্তি 
গাহিতে থাকিবে! এবং সন্মানিত পুরুষের পক্ষে অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও 
আঁধক । 
॥ [শ্রীকৃষ্ণ এই তবই উদ্রোগপর্ধে যুধিষ্তিরকেও বলিয়াছেন ( মভা, উ. ৭২, 
।২৪)। সেস্থলে এই শ্রোক আছে “কুলীনস্য চযা নিন্দা বধো ৰাহমিত্র- 
। কর্ষণং। মহাগুণো। বধে। রাজন্ ন তু শিন্ব। কুজীবিক1 ॥* কিন্তু গীতাতে 
। ইহা অপেক্ষা এই অর্থ সংক্ষেপে আছে । এবং গীত। গ্রন্থের প্রচারও অধিক, 
। এই কারণে গীতার “সম্তাব তন)” ইত্যাদি বাক্যের চলিত কথার ন্যায় 
| প্রয়োগ হইতে লাগিল। গীতার আরও অনেক শ্লোক হুহারই ন্যায় সাধা- 
। রণ্যে প্রচপিত হইয়া গিরাছে। এক্ষণে ছষ্ধার্তির স্বরূপ বলিতেছেন-_- ] 

(৩৫ )(সকল ) মহারথা বুঝব যে, তুমি তরে রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে, 
এবং ধাহাদের নিকট (আজ) তু বহুখান্য হইগা আছ, তাহারাই তোমার 
ষোগ্যত| কম ঠাওরাইবেন। (৩৬) এইশ্রকারেই তোমার সামর্ধের নিন্দা! 
করিয়া, তোমার শক্র এমন এমন অনেক কথা ( তোমার খিষস্সে )+ বলিবে, 
যাহা বল। উচিত নহে । ইহার অধিক হুঃখের খিষয় আর আছেই বাকি? 
(৩৭) মরিলে স্বর্গে যাইবে এবং জিতিলে তো৷ পৃথিবী (র বনান্য ) ভোগ 

করিবে! অতএব হে অজ্জুন যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়। উঠ ! 

॥ [ উল্লিখিত বিচারের দ্বারা কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় নাই যে, সাংখ্জ্ঞানের 
। অন্ুসাঞ্জে. মরিবার-মারিবার জন্য শোক কর উচিত নহে? প্রত্যুত ইহাও 

॥ সিদ্ধ হইল যে, হ্বধন্ম 'অনুসারে যুদ্ধ করাই কত্তব্য। তথাপ্রি এক্ষণে এই 
। সন্দেহের উত্তর দেওয়া যাইতেছে যে, যুদ্ধে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের “পাপ? 
| কর্তীকে লাগে কিনা। বস্তত এই উত্তরের যুক্তগুলি কম্মযোগমাগের, 
। এইজন্য এঁ মাগের প্রস্তাবনা এইখানেই হুইয়াছে। ] 
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স্বখদুঃখে সমে কৃত্ব। লাভালাভৌ৷ জয়াজয়ে] । 
ততো যুন্ধায় যুঙ্ন্য নৈবং পাপমবাপসাসি ॥ ৩৮ ॥ 

$$ এষা তেহভিহিতা সাংখো বুদ্ধিরধোগে ত্বিমাং শৃগু। 
বুদ্ধ] যুক্তে। ঘয়! পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥ 

(৩৮) সুখ-হুঃখ, লাত-লোকসান এবং জয়-পরাজয়কে সমান মনে করির! 
ফের যুদ্ধে লগিক্। যাও । এই প্রকার করিলে তোমাতে (কোনই ) পাপ 

লাগিবে না। 
॥ [সংদারে জীবন ষাপনের দুই মার্গ মআছে-_এক সাংখ্য এবং দ্বিতীয় বোগ। 
। তন্মধো যে সাংখ্য অথব সঙ্গ্যাসমার্গের আচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়।৷ অঞ্জন 
। যুদ্ধ ছাড়িয়া! ভিগ্ষাবৃত্তি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইয়ছিলেন, সেই সন্ন্যাসমার্গের 
| তব্বগ্ঞান অন্সারেই আত্মার জন্য বা দেহেরঞ্জন্য শোক করা উচিত নহে। 
॥ ভগবান অজ্ধুনকে সপ্রনাণ কিয়! দেখাইয়াছেন বে, ন্ুখ ও ছুঃখ সমবুদ্ধিতে 
॥ সহ্য করিতে হইবে এবং স্বধন্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়। যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের 
| কর্তব্য, এবং সমবুদ্ধিতে যুদ্ধ করিলে কোনই পাপ লাগে না। কিন্ত এই ম্নগের 
। (সাংখ্য ) মত এই যে, কথনও-না-কখনও সংসার ছাড়িয়া সন্যাস গ্রহণ 
। করাই প্রত্যেক মনুষ্যের ইহ-জগতে পরম কর্তব্য ; অতএব হষ্ট জ্ঞান হইলে 
" এখনই যুদ্ধ ছাড়িয়। সন্গ্যান কেন গ্রহণ না করিবে অথবা স্বধর্মের পাঁলনই 
। কেন করিবে হতাদি সন্দেহের নিরাকরণ সাংখ্জ্ঞান হহতে হয় না; এবং 
। এই কারণেই বলিতে পারি যে, অজ্ঞুনের মূল আপত্তি যেমনটা-তেমনই 
। রহিল । অতএব এখন ভগবান বলিতেছেন-_ ] 

(৩৯) সাংখ্য অর্থাৎ সন্্যাননিষ্ট। অন্লারে তোমাকে এই বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান 
বা উপপত্তি বল। হহয়াছে। এখন যে বুদ্ধি দ্বার যুক্ত হইলে (কম্মন৷ 
ছাঁড়িলেও ) হে পার্থ! তুমি কণ্ণবন্ধন ছাড়িবে, সেইন্গপই এই ( কর্ম-) যোগের 
বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান (তোমাকে বলিতোছ ) 
॥ [ ভগবদগীতার রহসা বুঝি পর জন্য এই শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সাংখ্য 
। শবের দ্বারা কপিলের সাংখ্য বা নিছক বেদান্ত, এবং যোগ শবে পাতঞ্জল 
। যোগ এস্কলে উদ্দিন নহে-_সাংখ্য অর্থে সন্ন্যাসমার্গ এবং যোগ অর্থে কম্মমার্গই 
| এস্থলে ধরিতে হইবে । ইহা গীতার ৩. ৩ শ্লোক হইতে প্রকাশ পাইতেছে'। 
। এই ছুই মার্গ স্বতন্ত্র, ইহাদের অন্ুগামীদিগকেও যথাক্রমে “সাংখা_ সন্ন্যাস- 
। মাগী, এবং 'ষোগ” ৩ কন্মযোগমাগগী বলা যায় (গী. ৫. ৫)। তন্মধ্যে 
। সংখ্যনিষ্টাবান ব্যফ্জি কখন-না-কখন শেষে কন্ম ছাড়িরা দেওয়াই শ্রেষ্ঠ বলির! 
॥ মানেন, এইজন্য এই মার্গের তত্বজ্ঞান অন্গসারে অজ্জুনের, যুদ্ধ কেন করিব, 
। এই সন্দেহের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় না। অতএব যে কম্খুযোগনিষ্ঠার এই মত 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী-.২ অধ্যায় | ৬৪১ 

$$ নেহভিজ্ঞদনাশোহস্তি প্রত্যবায়ে। ন বিদাতে | 
স্বল্লমপাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো য়া ॥ ৪০ ॥ 

88 ব্যবসায়াত্ি ক বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ॥ 
বহুশাখ। হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাং ॥ ৪১ ॥ 

1 যে, সন্্যাস না লইয়া জ্ঞানপ্রাপ্তিব্র পরেও নিষ্কামবুদ্ধিতে সর্বদাই কর্ম করিতে 
। থাকাই প্রত্যেকের প্রকৃত পুরুষার্থ, সেই কর্্মযোগেরই (অথবা সংক্ষেপে বোগ- 
| মার্গের) জ্ঞান এক্ষণে বলিতে আরম্ভ কর! হইল এবং গীতার শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত, 
। নান। কারণ দেখাইরা, নান। সনেছের লিরাকর্লশ করিস, এই মার্গেবই পুস্টীকরণ 
| কর। হইয়াছে । গীতার বিষয়নিদ্দপণের, ম্বস্বং তগবানের কৃত, এই স্পন্তীকরণ 
। দৃষ্টতে রাখিলে এই বিষয়ে কোনই সংশন্ন থাকে না যে, কর্্মষোগই গীতার 
। প্রতিপাদ্য। কর্মষোগের মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রথমে নির্দেশ করা! ষাইতেছে--- ] 

(৪০) এস্থলে অর্থাৎ এই কর্মযোগমার্গে (একবার ) আনুন কর্মের নাশ 
কম না এবং (পরে) বিছ্বও হয় না। এই ধর্দের ছল্রও ( আচব্রশ ) মহান ভঙ্গ 
হইভে রুক্ষ]! কর়ে। 
॥ [এই সিদ্ধান্তে মহত্ব গীতারহস্যের দশম প্রকরণে (পৃ. ২৮৭) প্রদর্শিত 
| হইরাছে, এবং পরে পীভাতে ও বেশী খুলির! বল হইয়াছে ( গী. ৬. ৪০-৪৬)। 
। ইঞহায় অর্ধ এই যে, কর্মযোগধার্গে বদি একপ্ন্সে সিদ্ধিলাত ন! হয়, তবে কত 
। কর্ম ব্যর্থ না হইয়। পর্জন্মে কাজে আপে এবং প্রত্যেক জন্মে ইহ। বাঁড়িতে 
। থাকার শেষে কখন-না-কখন প্রকৃত সদগতি পাওরা। ঘায়। এখন কম্মযোগ- 

| মার্পের দ্বিতীম্র মহত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত বলিতেছেন-__ ] | 
6৪১) হে কুরুনন্দমন! এই মার্নে ব্যবসামবুদ্ধি অর্থাৎ কার্ধ্যাকার্য্যের্ নির্ণায়ক 

( ইন্িক়রূপী) বুদ্ধি এক অর্থাৎ একাগ্র রাখিতে হয়; কারণ বাহার বুদ্ধি (এই 
প্রকার এক ) স্থির না হয়, তাহার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসনাপকল নানা শাখাতে যুক্ত 
ও অনন্ত (প্রকারের ) হয়। 
॥ [ সংস্কতে বুদ্ধি শব্দের নানা অর্থ। ৩৯ম গ্লেকে এই শব্দ জ্ঞান অর্থে বসিয়াছে 
। এবং পরে ৪ম প্লোকে এই 'বুদ্ধি” শব্দেরই *“বুঝ!, ইচ্ছা, বালনা, ব1 হেতু” অর্থ 
॥ হইপাছে। (কন্ধ বুদ্ধি শবের পুর্বে “ব্যবসান়্াত্মি কা” বিশেষণ থাকায় এই শ্লোকের 
।পৃর্বান্ধে এ শঝেরই অর্থব্যবসাপ্ন অর্থাৎ কার্যাকার্যের নিশ্চয়কারী বুদ্ধি-ইপ্সরিয় 
। (গীতার. প্র. ৬ পৃ. ১৩৫-১৪* দেখ) হইতেছে। প্রথমে এই বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের 
। দ্বার কোনও বিষয়ের ভালমম্দ বিচার করিয়া লইলে ফের তদনুসারে কম্ম 
। করিবার ইচ্ছা ব! বাসনা মনে আসে; অতএব এই ইচ্ছা বা বাসনাকেও বুদ্ধিই 
। বলা হয়। কিন্তু সে সমর “ব্যবসাপ্াত্মিকা” এই [বিশেষণ উহার পুর্বে দেওয়। 
বায় না। ভেদ প্রদর্শনই আবশ্যক হইলে “বাসনাত্মক+ বুদ্ধি বল। হয়। এই 

৮১ 



৬৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র ৷ 

88 ঘামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ | 
বেদবার্দরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ 7 ৪২॥ 
কামাস্ঘানঃ স্বর্গপর! জন্মকর্মফলপ্রদাং । 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্ব ধ্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩॥ 
ভোগৈশ্বধ্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং | 
ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ 

। প্লোকের দ্বিতীয় চরণে কেবল “বুদ্ধি” শব আছে, উহার পূর্বে “ব্যবসায়াত্মক+ 
। এই বিশেষণ নাই । এই জন্য বহুবচনাস্ত “বুন্ধয় শব্দের “বাসনা, কনা তরঙ্গ 
॥ অর্থ হুইপ সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ এই হর যে, “ষাহার ব্যবসার়াম্মক বুদ্ধি অর্থাৎ 
। নিশ্চয়কর্ত1 বুদ্ধি-ইঞ্ডিয় স্থির না হয়, তাঁহার মমে ক্ষণে ক্ষণে নুত্তন তরঙ্গসকল 
। বা বাসনাসকল উৎপন্ন হয়”। বুদ্ধিশব্দের 'নিশ্চয়কারী ইন্দ্রিয় এবং “বাসনা, 
। এই ছুই অর্থ মনে না রাখিলে কর্্মযোগের বুদ্ধিবিষয়ক বিচারের মর ভালক্ধপ 
। বুঝা যাইবে ন!।. ব্যবসার়াত্মক বুদ্ধি স্থির বা! একাগ্র না থাকিলে প্রতিদিন 
॥ বিভিন্ন বাসনাসকল মনকে ব্যস্ত করে এবং মনুষ্য এমনই নান। ঝঞ্ধাটে পড়ে 
| যে, আজ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য যদি অমুক কর্ম করে, তো৷ কাল স্বর্ণপ্রাপ্তির 
| জন্য অমুক কর্ম করে। বস, এখন ইঙারই বর্ন করিতেছেন-__ ] 

(৪২) হেপার্থ! ( কর্মকাগ্ডাত্বক) বেধসমূহের ( ফলশ্রুতিযুক্) বাকা- 
সকলে তুলিয়া মুর্খ লোকের! বলে যে ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই, এবং 
বাড়াইয়! বলে বে, (৪৩) “অনেক প্রকার (যাগযজ্ঞার্দি) কন্মের ছারাই 
(আবার ) জন্মরূপ ফল লাভ হয় এবং (জন্মজন্মান্তরে ) তোগ ও শ্রশ্ব্্য লাভ 
ক্য়”__ন্বর্গের পশ্চাতে পতিত শ্রী কামা বুদ্ধিবিশিষ্ট (লোক ), (8৪) উক্ত 
উক্তির দিকেই উহাদের মন আকৃষ্ট হইলে, ভোগ ও শ্রশ্বধ্যেই ডুবিয়া থাকে ১ 
এই কারণে উহাদের ব্যবসাপ্নাত্মক অর্থাৎ কার্ধ্যাক্কার্য্যের নিশ্চয়কারক বুদ্ধি 
( কখনও ) সমাধিস্থ অর্থাৎ এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না। 
॥ | উপরের তিন শ্লোক মিলিরা একটা বাক্য। উহাতে জ্ঞানরহিত কর্মীসক্ত 
। মীমাংসামার্গীর এই বর্ণনা! আছে যে, তাহ।র1 শ্রোত-স্মার্ত কর্মকাণ্ড অনুসারে 
। আজ অমুক হেতুর সিদ্ধির জন্য, কাল অন্য কোন কারণে, সর্বদাই স্বার্থের 
। জন্যই, যাগজ্ঞাদি কর্ম করিতে নিমগ্ন থাকে । এই বর্ণনা উপনিষদের ভিত্তিতে 
। করা হইয়াছে। উদাহরণার্থ, মুণ্ডকোপনিষ:দ উক্ত হইয়াঁছে-_ 

ইষ্টাপুর্তং মন্যমান। বরিষ্ঠটং নানাচ্ছেয়ো বেদরস্থে প্রমূড়াঃ। 
| নাকন্য পৃষ্ঠে তে হ্থরুতেহমুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশস্তি ॥ 
। *ইষ্টাপূর্তৃই শ্রেষ্ঠ, অন্য কিছুই শ্রেষ্ট নহে_যে মূঢ় লোক ইহ স্বীকার করে, সে 
। ন্বর্গে পুণ্য উপভোগ করিলে পর ফের নীচে এই মহুষ্যলোকে আসে” (মুগ, 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী--২ অধ্যয়ি। ৬৪ 

বৈগুণ্যবষয়া বেদা নিদ্বৈগুণ্যো তবার্ড,ন। 
নিদ্ঘন্দো নিতাসন্তস্থো। নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥ 

1১, ২.১০)। জ্ঞানবিরহিত কর্মের এইপ্রকার নিন্দা ঈশাবাস্য এবং কঠোঁপ- 
| নিষদেও কর। হইয়াছে (কঠ. ২. ৫ ঈশ ৯১ ১২)। পরমেশ্বরের জ্ঞান লাত 
॥ না করিয়া কেবল কম্মেতেই আবদ্ধ এই লোকেরা ( গী. »,২১ দেখ) নিজ 
। নিদ কর্মের ন্বর্াদি ফল তো প্রান্ত হুর,কিন্ধ উহাদের বাসনা আজ এক কর্দে, 
| আবার কাল আর এক কর্মে রত হুইয়! চারিদিকে ঘোড়দৌড়ের ন্যায় .ঘুরিতে 
। থাকে ) এই কারণে উহাদিগের ন্বর্গে যাতায়াত অদৃষ্টে ঘটিলেও মোক্ষলাভ 
। হয় ন]। মোক্ষপ্রাপ্তি্ জন্য বুদ্ধি-ইন্দ্ি়কে স্থির ব। একাগ্র রাখিতে হইবে। 
। পরে ষঠ অধ্যায়ে বিচার কর! হইয়াছে যে, ইহাকে একাগ্র কি প্রকারে করিতে 
। হইবে । এখন তো এইটুকুই বলিতেছেন যে,_-] 

(৪৫) হে অজ্ঞুন! ( কর্্মকাণ্ডাত্মবক ) বেদ ( এই রীতিতে ) ভৈগুণ্যের 
বিষয়ে পূর্ণ, এইজন্য তুমি নিশ্তিগুণ্য অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত, নিত্যসবস্থ ও 
সুখদৃঃখ আদি হ্বন্ব হইতে অলিপ্ত হও এবং যোগ-ক্ষেম প্রভৃতি স্বার্থে না পড়িয়া 
আত্মনিষ্ঠ হও ! 
। [সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণে মিশ্রিভ প্রকৃতির স্থষ্্রকে ত্রেগুপ্য বলে? 
৷ এই স্থষ্টি সুখছুঃখ প্রভৃতি অথবা জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি নশ্বর ছন্দে পূর্ণ এবং সত্য ব্রঙ্গ 
| ইহার অতীত--এই বিষয় গীতারহস্যে পৃ. ২৩২ ও ২৫৯) স্পষ্ট করিয়া দেখানো 
| হইয়াছে । এই অধ্যায়েরই ৪৩ম প্লোকে বল! হইয়াছে যে, প্রকৃতির অর্থাৎ 
। মায়ার, এই সংসারের সুখ প্রাপ্তির জন্য মীমাংদক-মার্গাবলম্বী লোক শ্রৌত যাগ. 
| যাজ্ঞার্দি করে এবং তাহাঁর। এই সকলে নিমগ্ন থাকিয়া! ষায়। ফেহ পুহলাভের 
। জন্য এক বিশেষ যজ্ঞ করে, কেহ বা বারিবর্ষণের জন্য অপর কোন যজ্ঞ করে। 
। এই সমস্ত কর্ম এই লোকে সাংসারিক ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ নিজের যোগ- 
| ক্ষেমের জনা কৃত হুয়। অতএব ইহা ক্ুম্পষ্ট যে, যে মোক্ষলাত করিবে, সে 
। বৈশ্গিক কর্মকাণ্ডের এই ভ্রিগুণাত্মক এবং শুধু যোগক্ষেম-সম্পান্নক কর্ম ছাড়িয়া 
। লিঙ্গের চিত্তকে ইহার ভীত পরব্রন্ধের প্রতি লাগাইবে। এই অর্থেই নিছন্ব 
। ও নির্যোগক্ষেমবান শব্দ উপরে সাপিয়াছে। এখানে এইরূপ সংশয় হইতে 
। পানে যে, বৈদ্দিক কর্মকাণ্ডের এই কাম্য কর্্মসকল ছাড়িয়া দিলে যোগক্ষেষ 

| (নির্বাহ ১কি প্রকারে হইবে (গী. র. পৃ. ২৯৬ ও ৩৮৯ দেখ)।কিস্ত ইহার 
| উত্তর এখানে দেওয়া হস নাই, এই বিষ পরে আবার 'নবম আ্বধ্যায়ে আসি- 
। পাছে? সেখানে বল! হইয়াছে যে, এই যোগক্ষেম ভগবান করেন $ এবং এই ছুই 
1 স্থানেই গীতাতে “যোগক্ষেম” শব অর্নলয়াছে ( গী. ৯. ২২ এবং উহ্থার উপর 

। আমার টিপনী দেখ )। নিত্যসত্বস্থ পদেরই অর্থ ব্রিগুণাতীত হইড়েছে। কান্ণ 
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যাবানর্থ উদ্দপানে সর্বতঃ সংপ্ল€তোদকে |, 
। পরে বলা হইয়াছে যে, সন্বগ্ুপণের নিত্য উৎকর্ষ দ্বারাই ফের ত্রিগুণাতীত অবস্থা 
। প্রাপ্ত হয়, যাহ প্রককভ সিদ্ধাবন্থ। (গী. ১৪. ১৪ ও ২০, পী.র, পৃ, ১৬৮ ও ১৬৯ 
। দেখ )। ভাৎপর্য এই যে, মীমাংসকদিগের যোগক্ষেমকারক ত্রিগুণাত্রক কাম্য 
। কর্ম ছাড়িয়া এবং সুথ-ছুঃখের দ্বন্দ হইতে নির্মম ্ ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ অথবা৷ আতনিষ্ঠ 
॥ হইবার বিষয়ে এখানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিত্ত আবার এই বিষয়ের 
। উপরেও দৃষ্টি দিতে হইবে যে, আত্মনিষ্ঠ হইবার অর্থ সমস্ত!কর্্ বস্তুত একেবারে 
। ছাড়িয়া দেওয়া নহে । উপরের শ্লোকে বৈদ্দিক কাম্য কর্দের যে নিন্দা করা 
। হইয়াছে বা যে নানতা৷ দেখানো! তইয়াছে, তাহা কর্মের নহে, কিন্তু এ কর্ণ 
৷ বিষয়ে যে কাম্যবুদ্ধি হয়, তাঙারই। যদ্দি এই কাম্যবুদ্ধি মনে না থাকে, তবে 
| শুধু যাগষজ্ঞ কোন প্রকারে মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গী. র. পৃ- ২৯৬২৯৮)। 
। পরে অষ্টাদশ অধায়ের আরশ্তে ভগবান নিজের স্থির ও শ্রেষ্ঠ মত বলিয়াছেন 
1 যে, মীমাংসকদ্দিগের এই সকল যাগধজ্তার্দি কর্্মই ফলাশা ও আসক্তি ত্যাগ 
| করিয়া! চিত্তের শুদ্ধি ও লোকসংগ্রহের জন্য অবশ্য কর! উচিত (€ গী. ১৮, ৬)। 
॥ গীতার এই ছুই স্থানের উক্তি একত্র করিলে ইহা প্রকট হয় যে, এই অধ্যায়ের 
৷ শ্লোকে মীমাংসকর্দিগের কর্মকাণ্ডের যে নুনতা দেখানো হইয়াছে, তাহ উহার 
। কাম্যবুদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়া! হইয়াছে _ কশ্মের জন্য নহে । এই অভিপ্রায়কেই 
। মনে আনিয়া তাগবতেও উক্ত হইয্লাছে_ ] 
! বেদোক্তমেব কুর্বাণে! নিঃসঙ্গোহর্পিতমীশ্বরে | 
1 নৈষ্র্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ 
৷ “বেদোক্ত কর্তনের বেদে যে ফলশ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহা রোচনার্থ, অর্থাৎ 
| যাহাতে কর্তার এই কর্ম ভাল লাগে। অতএব এই কর্ধসমূহ ই ফল- 
। প্রাপ্তীর জন্য করিবে না, কিন্তু নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে অর্থাৎ ফলের আশা! ছাতিয়! 
| ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করিবে । যে ব্যক্তি এই প্রকার“করে, নৈ্ষষ্ধ্াজনিত সিদ্ধি 
। তার প্রাপ্তি হয়” ( তাগ. ১১.৩, ৪৬)। সারকথা, অমুক অমুক কারণের 
| ঁ ন্য জ্ত করিবে, ইহা! বেদে উক্ত হইলেও, ইহ্কাতে না ভুলিয়া যক্ত করা 
। নিজের কর্তব্য বলিয়াই যঙ্ভ করিবে ? কাম্যবুদ্ধিকে তো ছাড়িরা দিবে, কিন্তু 
। যজ্ঞকে ছাড়িবে না (গী ১৭. ১১) এবং এইতাবে অন্যান্ত কর্মও করিবে-_ 
। ইহা গীতোক্ত উপদ্দেশের সার এবং এই অর্থই পরবর্তী শ্লোকে ব্যক্ত কর! 
| হইযাছে। ] টু 

(৪৬) চারিদিকে জলবৃদ্ধি হইলে কূপের যেটুকু অর্থ বা প্রর়োঙ্ন বাকী 
থাকে (অর্থাৎ কোনই প্রায়োজন থাকে ন1 ), লেইটুকু প্রয়োজনই লব্বজ্ঞান 
ব্রা্গণের পক্ষে সমস্ত (কর্মকাণাত্মক )' বেদে থাকে (অর্থাৎ তাহার পক্ষে 

কেবন কাম্যকর্খরূপ বৈদিক কর্মকাণ্ডের কোনই প্রয়োজন থাকে না )। 
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তাবান্ সর্রেষু বেদেষু ত্রাঙ্গাণস্য বিানতঃ ॥ ৪৬ ॥ 
। [এই প্লোক্লের ফলিতার্থ সম্বন্ধে মততেদ নাই | কিস্ত টাকাকারগণ ইহার 
। শঙ্দগুলাফে লইয়া! অন্যাররূপে. টানাবুনা করেন । সবতঃ “সংগ্ল,তোদকে? 

৷ ইহা সপ্তমান্ত সামাসির পদ । কিন্তু ইহাকে কেবল সপ্তনী বা উদপানের 
। বিশেষণও মনে না! ক'ররা “সতি সপ্তুনী' মানিয়া লইলে “সর্বতঃ সংগ্ল/তোদকে 
| সতি উদপানে যাবানর্থঃ (ন স্বর্মমপি প্রয়োজনং বিদাতে) তাবান্ বিজানতঃ 
 ব্রাহ্মণস্ত সর্বেষু যেদেযু অর্থঃ*-_-এই প্রকার কোনও বাহিরের পদকে অধ্যান্ধত 
। মানিতে হয় না, সরল অন্বয় লাগিয়া যায় এবং উহার এই সরল অর্থও হইয়া 
| যায় যে, ণচারিদিকে জলময় হইলে পর (পানের জন্য কোথাও বিনা চেষ্টায় 
| যথে্ট জল পাওয়া যাইতে থাকিলে ) যে প্রকার কূপের বিষয় কেহ জিন্রাসাও 
। করে না, সেই প্রকার জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে গুধু যাগযক্তাদি বৈদিক 
। কর্দের কোনগু প্রয়োজন থাফে না”। কারণ, বৈদিক কর্ম কেবল শর্গ- 
। প্রাপ্তির জনাই নঙ্ে, কিন্ু শেষে মোক্ষসাধক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য করিতে হয়, 
। এবং এই ব্যক্ষির তে জ্ঞান প্রাপ্তি পুর্ববেই হইয়া যায়, এই কারণে বৈদিক কর্ম 
। করিয়া ইহার কোন নূতন বস্ত পাওয়া বাকী থাকে না। এই হেতৃই পরে 
| তৃতীয় অধায়ে (৩, ১৭) উক্ত হইয়াছে যে, প্যিনি জ্ঞানী হইয়! গিয়াছেন, 
। তাহার এই জগতে কর্তবা বাকী+ থাকে না” । খুব বড় পুক্ষরিণী বা নদীতে 
॥ অনায়াসেই, যত চাও ভত, জল পান করিবার স্থৃবিধা থাকিলে কুপেব দিকে 
। কে ঝুঁকিবে? সে সময়ে কেহই কৃপের অপেক্ষা রাখে না । সনৎস্থজাতীয়ের 
। শেষ অধ্যায়ে ( মতা], উদ্দো, ৪৫. ২৬) এই শ্লোকই অন্পশ্ব শকের হেরফেরে 
। আসিয়াছে । মাধবাচার্য্য ইহার টাকায়, উপরে আমি যে অর্থ করিয়াছি, 
। তাহাই করিয়াছেন ; এবং শুকান্প্রশ্নে জ্ঞান ও কর্ধের তারতম্য বিচার 

| করিবার সময় স্পষ্ট বলিয়। দিঘাছেন-_-“ন তে (জ্ঞানিনঃ) কর্ম প্রশংসন্তি 
। কৃপং নদ্যাং পিবঙ্লিব”-_অর্থাৎ্থ নদীতে ঘে জল পায়, সে যেমন কূপের পরোয়! 
। করে না, সেইরূপই “স্তে” অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্মের কোন পরোয়া! করেন ন1 
। (মতা. শা. ২৪০, ১*)। এইরূপই পাগুবগীতার অপগুদশ শ্লোকে কূপের 
দৃষ্টান্ত এইক্সপ প্রদত্ত হইয়াছে--বে! বান্ুদেবকে ছাড়িয়া অনা দেবতার 
। উপাসন! কলে, দে “ভূষিতো| জাহ্বীতীরে কুপং বাঁঞ্ছতি হূর্মতিঃ* ভাগীরখীকৃলে 
৷ পানার্থ জল পাইলেও কুপান্বেষী পিপান্থ পুরুষের ন্যায় মূর্খ। এই দৃষ্টাস্ত 
। কেবল বৈদিক সংস্কৃত গ্রন্থে লাই, প্রত্যুত পাঁলিভাষার' বৌদ্ধ "গ্রন্থেও ইহার 
| প্রয়োগ আছে। এই দিগ্ধান্ত বৌদ্ধধর্থেরও মান্য যে, যে ব্যক্তি নিজের 
। তৃষ্ণ! সমূলে নষ্ট করিয়াছে, সে পরে, আরও কিছু পাইবার জন্য পড়ি! 
। থাকে লা; এবং এই সিষ্ধীস্ত বলিতে গিয়া! উদান নামক পালিগ্রন্থের (৭.. 



৬৪৬ গীতারহস্য অথব কর্মাযোগশান্ত ৷ 

$$ কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন। 

।৯) এই প্লোকে এই দৃষ্টান্ত দেওয়! কইয়াছে «কিং কয়ির! উদপানেন আপা চে 
। সর্ব্বদা সিয়ুং”._-সর্বদ। জল পাইবার ব্যবস্থা 'হইলে কুপ লইয়! কি করিবে। 
। আজ-কাল বড় বড় সহরে ইহা দেখাই যায় যে, ঘরে নল আসিলে ফের 
। কেছ কুপের পরোয়া করে না। ইহা! হইতে আরও বিশেষ ভাবে শীঁকান্- 

প্রশ্নের আলোচনা হইতে গীতার দৃষ্টাস্তের স্বারপ্য জানা যাইবে এবং দেখা 
। যাইবে যে. আমি এই এই প্লোকের উপরে যে অর্থ করিয়াছি, তাহাই সরল ও 
|ঠিক। কিন্তু, এইন্ধপ অর্থ দ্বারা বেদের কিছু গৌণতা আসে বলিয়াই হউক, 
। অথব! জ্ঞানেই সমস্ত কর্মের সমাবেশ হইবার কারণে জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম 
| করিবার প্রয়োজন নাই, এই' সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার 
| কারণেই হট্টক, গীতার টীকফাকার এই শ্লোকের পদসমূহের শন্থয় কিছু 
। বিভিন্ন বীতিতে লাগান। তিনি এই শ্লোকের প্রথম চরণে তাবান্ঠ এবং 
। দ্বিতীয় চরণে 'যাবান্ পদ গুলিকে অধ্যাহ্ৃত মানিয়া এই প্রকার অর্থ করেন 
। “উদপানে যাবানর্গঃ তাবানেব সর্্বতঃ সংপ্লতোদকে যথা সম্পদ্যতে তথ! যাবান্ 
| পর্ব্বধু বেদেষু অর্থ; ভাবান্ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সম্পদ্যতে” অর্থাৎ স্সানপান 
। প্রভৃতি কশ্মের জন্য কূপের বেটুকু উপযোগ হয়, সেইটুকুই বৃহৎ পুক্করিণীতেও 
| (সর্ব্বতঃ সংপ্রতোদকে ) হইতে পারে) এই প্রকারই বেদসমূহের যেটুকু 
। উপযোগ হয়, সেইটুকু সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির উহার জ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে। 
। কিস্ধ এই অনয়ে প্রথম শ্লোকপংক্তিতে “তাবান্” এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে “ষাবান্ঠ 
| এই ছুই পর্দের অধ্যাঞ্থার করিবার প্রয়োজন বশত আমি এ অন্বয় ও অর্থ 
।শ্বীকার করি নাই । আমার অন্বয় ও অর্থ কোনও পদের অধ্যাহার না 
| করিরাই লাগিরা বার এবং পুর্ধের শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে, ইহাতে প্রতি- 
॥ পাদিত বেদসমূহের নিছক ( অর্থাৎ জ্ঞানব্যতিরিক্ত ) কর্মকাণ্ডের গৌণত্ব এই 
| স্থলে বিবক্ষিত । এক্ষণে জ্ঞানী ব্যক্তির যাগ-ষজ্ত প্রভৃতি কন্মের কোন 
| প্রয্লোজন না থাকায় কেহ কেহ এই যে অনুমান করেন যে, এই সকল কম্ব 
। জ্ঞানী ব্যক্তি করিবেন না, সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন-_ এই কখ! গীতার সম্মত 
। নহে। কারণ, এই সকল কর্মের ফল জ্ঞানী ব্যক্তির অভীষ্ট না হইলেও ফলের 
| জন্য নহে, কিন্তু যাঁগধজ্ঞার্দি কর্ম নিজের শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য বুঝিয়া তিনি 
। কখনও ত্যাগ কৰিতে পারেন না। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান নিজের নিশ্চিত 
| মত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ফলাশণ' না থাকিলে'ও অন্যান্য নিফাম কর্মের ন্যার 
॥ যাগষজ্ঞাদি কণ্মও গ্ঞানী ব্যক্তির অনাসক্ বুদ্ধিতে করাই উচিত ( পূর্ববর্তী 
। শ্লোকের উপর এবং গী, ৩, ১৯ উপর. আমার টিপ্লনী দেখ)। এই নিষ্কাম- 
। বিষয়ক অর্থই এখন পরবর্তী শ্লোকে ব্যক্ত করিয়। দেখাইতেছেন-.. ] 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী--২ অধ্যায় । ৬৪৭ 

মা কর্মফলহেতৃতৃরর্মা তে সঙ্গোহস্কর্মণি ॥ ৪৭॥ 
$$ যোগস্থঃ ঝুঁরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্কা। ধনগীয়। 

(৪৭) কর্ম করিবার মাত্র তোমার অধিকার ; ফল (পাওয়া বা না পাওয়া ) 
কখনও তোমার অধিকার অর্থাৎ আল্ত্ত নহে; (এইজন্য আমার কর্মের) 
অমুক ফল মিলিবে, এই হেতু (মনে ) রাখির! কর্ম করিও না; এবং কর্ম না 
করিবারও আগ্রহ তুমি করিও ন। 
। [ এই শ্লোকের চারি চরণ পরস্পর পরস্পরের অর্থের পুর, এই কারণে 
| অভিব্যাপ্ডি না হইর়! কর্্মফোগের সমস্ত রহস্য অল্পের মধ্যে উত্তম প্রণালীতে 
। ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অধিক কি, ইহা বলিতেও কোন ক্ষতি নাই যে, এই 
॥ চারি চরণ কর্ম্মযোগের চতুঃস্থত্রীই । ইহা প্রথমে বলা হইল যে, “কর্ম করিবার 
। মাত তোমার অধিকার” কিন্তু এ বিশ্বয়ে সনোহ হয় এই যে, কর্মের ফল 

| কর্মের দ্বারাই সংবুক্ত হইবার কারণে 'যাঙ্থার গাছ, তাহারই ফল” এই ন্যায়ে 
॥ যে কর্ম করিবার অধিকারী, সে-ই ফলেরও অধিকারী হইবে । অতএব 
| এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য দ্বিতীয় চরণে স্পষ্ট বল! হইল যে, “ফলে 
। তোমার অধিকার নাই”। আবার ইহা হইতে নিম্পন্ন তৃতীয় এই সিদ্ধাস্ত 
| বল/হইল যে, “মনে ফলাশ। রাখিয়া কর্ম করিও না"। ( কর্্দঈফলহেতুঃ 
৷ কর্্মফলে হেতুর্যস) স কর্্দরকলহেতুঃ, এই প্রকার বনুবীহি সমাস হইতেছে )। 
। কিন্তু কর্ম ও তাহার ফল উভয়ে সংলপ্র ইইতেছে, এই কারণে যর্দ কেহ 
। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, ফলাশার সঙ্গে সঙ্গেই ফলকে ও 
। ছাড়িয়া দেওরাই উচিত, তবে ইহাঁও ঠিক নহে বুঝাইবার ' জন্য শেষে স্পষ্ট 
। উপদেশ দিয়াছেন যে, “ফলাশাকে তো ছাড়িকস। দাও, আবার ইহার সঙ্গেই 
| কর্ণ না করিবার অর্থাৎ কন্ম পরিতাগের আগ্রহ করিও না”। সারকথ! 
॥ “কন্ম কর” বলিলে কিছু এই অর্থ হয় না যে, ফলের আশা রাখ; এবং 
। ফলের আশ। ছাড়” বাঁললে এই অর্থ হইয়া যায় না যে কম্ম ছাড়িয়া দাও । 
। অতএব এই শ্লোকের এই অর্থ যে, ফলাশ। ছাড়িয়া কর্তব্য কর্ম অবশ্য 
। করিতে হইবে, কিন্তুনা কর্মে আসক্ত হইবে আর না কর্মই ছাড়িবে-_ 
। ত্যাগে৷ ন যুক্ত ইহ কর্ম নাপি রাগঃ € যোগ. ৫৭ ৫, ৫৪)। এবং ফললাভ 
। নিজের বশে নাই, কিন্তু উহার জন্য আরও অনেক বিষয়ের আন্কুল্য 
। আবশ্যক, ইহা দেখাইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে ফের এই অর্থই আরও দৃঢ় করা 
। হইয়াছে (গী, ১৮, ১৪-১৬ এবং রহপ্য পৃ. ১১৬ এবং প্র.১১২ দেখ )। এক্ষণে 
| কর্মযোগের স্পট লক্ষণ বলিতেছেন বে, ইহাকেই যোগ অথব। কন্মযোগ 
। বলে-_ ] ু 

(৪৮) হেধনঞ্জয়! আসক্তি ত্যাগ .করিয়া এবং কর্মের সিদ্ধি হৌক ব। 



৬৪৮ গীতারহন্য অথব। কর্্মঘোগশাস্তর | 

সিদ্ধাসিন্্যোঃ সমো ভূত্বা সমহং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 
দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনগ্রীয় 
বুদ্ধো শরণমন্থিচ্ছ কুপণাঃ কলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥. 
বুদ্ধিযুক্তে। জহা ভীহ উতে স্থৃকু ত-ছুক্কৃতে । 
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কমন্থ কৌশলং ॥ ৫০ ॥ 

অসিদ্ধি হৌক, উভয়কে সমানই মনে করিক়1] “যোগস্থ' হইয়া কর্ম করও 
(কর্মের সিদ্ধি হইলে বঝ| নিক্ষল অবস্থায় স্থিত) সমতার ( মনো-)বৃত্তিকেই 
(কর্ম-) যোগ বলে। (8৯) কারুণ হে ধনঞ্চয়! বুঙ্গির (সাম্য-) যোগ 
অপেক্ষা ( বাহ্য ) কন্ খুবই কনিষ্ঠ । (অতএব এই সামা-) বুদ্ধির জাশ্রয় লও । 
ফলছেতুক অর্থাৎ ফলের উপর দৃষ্টি রাখির। যে ব্যক্তি কর্ম করে দে রূপণ অর্থাৎ 
দীন বা নিম্ন স্তরের । €(৫*)বে (সামা-) বুদ্ধিযুক্ত হর, সে এই লোকে পাপ. 
ও পুণ্য উন্তয় হইতে নিলিপ্ত থাকে, অতএব যোগ . অবলম্বন কর। ( পাপ- পে 
পুণ্য হইতে রক্ষা পাইয়া ) কম্খ করিবার চাতুর্যকেই (কুশলতা! বা যুক্তিকেই) 
€ কর্মযোগ ) বলে। 

| [ এই শ্লোকসমূছে কর্মঘোগের যে লক্ষণ বল! হইয়াছে, তাহা গুরুত্বপূর্ণ ? 
॥ এই সম্বন্ধে গীতারছস্যের তৃতীয় প্রকরণে ( পৃ. ৫৭-৬৫ ) যে আলোচনা করা 
॥ হইয়াছে তাহ! গেখ। কিন্ত ইহাতেও কল্মযোগের যে তত্ব--“কম্ম অপেক্ষ! বুদ্ধি 
। শ্রেঠ”--৪৯ম শ্লোকে বল! হইয়াছে, তাহ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । “বুদ্ধি শবের পুর্ব্বে 
। “ব্যবপাদ্দাত্মিক1% বিশেষণ নাই, এইজন্য এই শ্লোকে উহার অর্থ “বাসনা” ব৷ 
। “বুঝা” হইবে । কেহ কেহ বুদ্ধির 'জ্ঞান+ অর্থ কারিয়া এই শ্লোকের এইরূপ 
। অর্থ করিতে চাহেন যে, জ্ঞান আপক্ষা কন্ম লঘুশ্রেণীর ; কিন্তু ইহা! ঠিক অর্থ 
। নহে। কারণ পুর্বে ৪৮ শ্লোকে সমত্বের লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ৪৯ম ও 
৷ পরবর্তী গ্লেকেও উহাই বণিত আছে। এই কারণে এখানে বুদ্ধির অর্থ 
। সনত্ববুদ্ধিই কারতে হইবে । কোনও কর্মের ভালনন্দ কর্মের উপর নির্ভর করে 
॥ না; কন্ধ একই হৌক না কেন, কিন্তু কর্মকর্তার ভাল বা মন্দ বুদ্ধি অনুসারে 
॥ তাহা শুভ অথবা অশুভ হয়) অতএব কম্ম অপেক্ষা! বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ ; ইত্যাদি 
৷ নীতিতত্বের বিচার গীতারহসোর চতুর্থ, দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ গ্রকরণে ( পৃ ৮৯, 
॥ ৩৮৩-৩৮৫ এবং ৪৭৮-৪৮৫ ) কর! হইয়াছে; এই কারণে এখানে আর অধিক 
। চর্চ। কৰিব না। ৪১ম ল্লোকে বলাই হইয়াছে যে, বাসনাত্মক বুদ্ধিকে সম ও শুদ্ধ 
| রাখবার জন্য কার্ধ্যঅকার্ধোর নির্ণায়ক ব্যবণাপ্াত্মক বুদ্ধিকে প্রথমেই স্থির 
। করিতে হইবে। এইলন্ত 'সাম্যবুদ্ধি' এই এক শবের দ্বারাই স্থির ব্যবসায়াত্মক 
। বুদ্ধি 9 শুদ্ধবান। ( বাসনাত্মক বুদ্ধি) এই উভয়েরই বোধ হইয়া যাইতেছে । 
। এই সাম্/ধু[ ই শুদ্ধ আচরণ অথবা কম্মযোগের মূল, এই জন্য ৩*ম শ্লোকে 



গীতা, অনুবাদ ও টিগ্লনী--২ অধ্যায় । ৬৪৯ 

$$ কর্মজং বুদ্ধিযুন্তগ হি ফলং তাক্ত্1 মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধাবিনিমু-ক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ॥ ৫১ ॥ 
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি । 
তদ1 গন্তাসি নিবেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥ 
শ্র্তিৰি প্রতিপন্ন তে যদ! স্থাস্যতি নিশ্চল। ৷ 
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা! যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥ 

। ভগবান প্রথমে এই ষে বলিয়াছেন ষে, কর্ম করিরাও কর্ণের বাঁধ। হইবে না 
। এমন যুক্তি অথবা যোগ ভোমাকে বলিতেছি, তদন্ুসারেই এই প্লোকে বলা 
। হইয়াছে যে “কম করিবার পয বুদ্ধিকে স্থির, পবিত্র, সম ও শুদ্ধ রাখাই” 
॥ সেই “যুক্তি বা কৌশল” এবং ইহ্থাকেই “যোগ” বলে-_-এই প্রকার যৌগ শবের 
। ছুইবার ব্যাখ্যা কল্পা হইয়াছে । €*ম ল্লোকের “যোগঃ কর্াস্থ কৌশলং” এই 
॥ পঙ্গের এই প্রকার সরল অর্থ লাগিবার পরেও কোন কোন লোক এমন টানা- 
। বুনা করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পকর্মন্থ বোগঃ কৌশলং”-_- 
॥ কর্মে যে যোগ আছে, তাহাকে কৌশল বলেন। কিন্তু “কৌশল” শব্দের 
| ব্যাখ্যা করিবার এখানে কোনই প্রয়োজন নাই, “যোগ” শবের লক্ষণ বলাই 
| উদ্দেশ্য, এইজন্য এই অর্থ ঠিক বলিয়৷ মানা যায় না। ইহ ব্যতীত যখন 
। “ক্স কৌপলং এই প্রকার সরল অন্বর লাগিতে পারে, তখন ণকম্মস্থ যোগঃ* 
। এইরূপ উপ্ট।সোজা অন্বর করা ঠিকও নহে। এখন বলিতেছেন যে, এই 
। প্রকার সান্যবুদ্ধিন্তে সমস্ত কর্ম করিতে থাকিলে ব্যবহার বিলুপ্ত হয় না এবং 
। পূর্ণ সিদ্ধি অব! মোক্ষ প্রার্থি ন হুইয়! থাকে না-- ] 

(৫১) (সমত্ব-) বুদ্ধিযুক্ত ( যে )জ্ঞানী পুরুষ কম্মফুল ত্যাগ করেন, তিনি 
অন্মের বন্ধন হইতে মুক্ু হইয়। ( পরমেশ্বরের ) হুঃখবিরহিত পদে গিয়া পৌছান, 
(৫২) বখন তোমার বুদ্ধি'মোহের পক্ষিল আবরণ অতিক্রম করিবে, তখন যে 
নকল বিষর শুনিরাছ এবং শুনিবার আছে, তুমি সে সকল বিষয়ের প্রতি বিরক্ত 
ক্ইবে। 
। [ অর্থাৎ তোমার কিছু বেশী শুনিবার ইচ্ছা! হইবে না; কারণ এই বিষয়সসহ' 
। শুনিলে ষে ফল হয়, তাহ! পূর্ব্বেই তোমার লাত হইয়া গিয়াছে । “নিবেদ? 
। শব্ষের উপযোগ প্রায় সংসার প্রপঞ্চ হইতে পলায়ন বা! বৈরাগ্য অর্থে কর! হ্য়। 
। এই শ্লোকে উহ্থার সাধারণ অর্থ প্ছাড়িয়। যাওয়া” ব1! “বাসনা না থাকাপ্ই। 
। পরবর্তী ল্লোকে দেখা যাইবে যে, এই পলায়ন, বিশেষতাবে পূর্বে ব্যাখ্যা, 
॥ ব্রেগুণ্যবিষয়ক শ্রোত কর্ণসন্বস্বীর় ॥ ] 

(৫৩) (নান! প্রকারের ) ষেদবাক্যে সোমার বিকল বুদ্ধি যখন সমাধি- 
বৃত্তিতে স্থির ও নিশ্চল হইবে, তখন (এই সান্যবুদ্ধিরুূপ) যোগ তুমি প্রাপ্ত হুইবে। 



৬৫০ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্র । 

অর্জুন উবাচ । 

$ দির? ক ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ॥ ৫৪ ॥ 

- . শ্রীভগবানুবাচ। 
প্রজহাতি যদ! কামান, সর্বান পার্থ মনোগতান। 
আত্মন্যেবাত্মনা তুঃ স্থিত প্রজ্তস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ 
ছুঃখেষনুদিগ্রমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ শ্হিতধীমু্নিরুচ্যতে ॥ ৫৬॥ 
যঃ সর্বত্রানভিসন্সেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং । 
নাভিনন্দতি ন দে তস্য প্রজ্ঞা! প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৭ ॥ 

| [ সারকথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৪ম শ্লোকের মন্মান্ুসারে,যে ব্যক্তি বেদবাক্যের 
। ফলশ্রুতিতে ভুলিয়া! আছে, এবং যে ব্যক্তি কোন বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য কোন- 
। না-কোন কন্ম করিবার হ্যাপায় লাগিয়। থাকে, তাহার বুদ্ধি স্থির হয় না-_-আরও 
। বেশী বিভ্রান্ত হইয়। যায়। এইজন্য নানা! উপদেশ শ্রবণ ছাড়িয়া দিয়া চিন্তকে 
। নিশ্চল সমাধির অবস্থায় রাখ? এইরূপ করিলে সাম্যবুদ্ধিরূপ কম্দযোগ তোমার 
। লাভ হইবে এবং বেশী উপদ্েেশের প্রয়োজন থাকিবে না; এবং কর্ম কারলেও 
॥ তাহার পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে ন7া। এই ভাবে যে কম্মযোগীর বুধ ব! 

প্রজ্ঞা স্থির হইর়। যায়, তাহাকে স্থিতগ্রজ্ঞ বলে। এখন অজ্জুনেয় প্রশ্ন এই যে, 
| তাহার ব্যবহার কি প্রকার হয়।] 

অর্জুন বলিলেন ( ৫৪ ) হে কেশব! (আমাকে বুঝাও যে,) সমাধিস্থ 
স্থিতপ্রজ্ঞ কাহাকে ৰলে ? প্রস্থিপ্রজ্জের বল। বস! ও চল1 কি প্রকার হয় ? 
॥ [ এই শ্লোকে ভাষা” শব্দ “লক্ষণ” অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আমি উহার 
। ভাষাস্তর, উহ্ধার ভাষ ধাতু অনুসারে “কাহাকে বলে” করিয়াছি । গীতা-, 
৷ রহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃ, ৩৭০-৩৮১) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, স্থিত- 
। প্রজ্জের ব্যবহার কর্মযোগশাস্ত্রের ভিত্তি এবং ইহা! হইতে পরবত্তী বর্ণনার গুরুত্ব 
। উপলব্ধি হইবে । ] 

শ্লভগবান বলিলেন- (৫৫) হে পার্থ! যখন (কোন মনুষ্য নিজের) 
মনের সমস্ত কাম অর্থাৎ বাসন! ত্যাগ করেন, এবং আপনাতেই শাপনি সন্ত 
থাকেন, তখন' তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে । (৫৬) ছুঃখে যাহার মন খিক্স হয় না, 
স্থখে ধাহার আসক্তি নাই এবং প্রীতি, ভয় ও ক্রোধ যাহাফে ত্যাগ করিয়াছে, 
াহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলে। (৫৭) গকল বিষয়ে যাহার মন নিঃসঙ হইয়া 
গিয়াছে, এবং বথাপ্রাপ্ত শুভাশুভে ধাহাঁর আনন্দ ব1! ব্ষাদও হয় না, (বলিতে 



গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী--২ অধ্যায়। ৬৫১ 

যদ! সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ। 
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্িয়ার্থেত্যস্তস্য প্রজ্ঞা! গ্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥ 
বিষয়] বিনিবর্তীস্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ | 
রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টা। নিবর্তৃতে ॥ ৫৯ ॥ 

হয় যে,) তীহাঁরই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে । (৫৮) যেমন কচ্ছপ নিজের (হত্ত- 
পদ্দা্গি) অবয়ব সকল দিক হুইতে টানিয়া! লয়, সেই প্রকারই যখন কোন পুরুষ 
ইন্থ্িয়সমূহের (শব্ধ, স্পর্শ প্রস্থতি ) বিষয় হইতে ( নিজের) ইন্দ্িরসকলকে 
টানির়া! লয়, তখন ( বলিতে হয় যে,) তীহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে । (৫৯) 
নিরাহারী পুরুষের বিষয় চলিয়া গেলেও (তাহার ) রস অর্থাৎ বাসনা চলিয়! 
যায় না। কিন্তু পরব্রহ্ষকে উপলব্ধি করিলে বাসনা ও চলিয়া বার, অর্থাৎ বিষ 
ও তাহার বাসনা উভয়ই চলিয়া ষায়। 
। [ অন্নের দ্বার! ইন্জিয় পোষণ হয়। অতএব নিরাছার বা উপবাস করিলে 
। ইন্ছ্ির়সকল অশক্ত হুইয়! নিজ নিজ বিষয়সমূহ সেবন করিতে অসমর্থ হয়। 
॥ কিন্তু এই ভাবে বিষয়োপভোগ দ্র হওয়া কেবল জবরদস্তির, অক্ষমতার, 
| বন্ধিঃক্রিয়৷ হইল | ইছা দ্বারা মনের বিষয়বাসন! (রস) কিছু কম হর না, 
। এইজন্য এই বাসন! যাহা দ্বারা নষ্ট হয় সেই ব্রন্গজ্ঞান লা্ত করিতে হইবে; 
। এই প্রকার ব্রহ্গান্তভূতি হইলে পর মন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ইক্রিয়- 
। সকলগ্ আপনাপনিই আয়ত্ত থাকে; ইন্দ্রিয়রকলকে অধীন রাখিবার 
। জন্য উপবাস প্রভৃতি উপায় আবশ্তক নহে,_- ইহাই এই ল্লোকের ভাবার্থ। 
॥ এবং এই অর্থই পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোকে স্প্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে ( গী. ৬, 
॥ ১৬, ১৭ এবং ৩, ৬, ৭ দেখ) যে, ষোগীর আহার নিয়মিত রহিবে, তিনি 
। আহার বিহার প্রভৃতি সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিবেন না। সারকথা, গীতার এই 
॥ সিদ্ধান্ত মনে রাখিতে হইবে যে, শারীরিক কৃশতার উপায় উপবাস প্রভৃতি 
। সাধন একাঙ্গী, অতএব ত্যাজ্য ; নিয়মিত আহাব্র-বিহার এবং ব্রহ্গভ্তানই 
। ইঞ্জিয়নিগ্রহের উত্তম সাধন। এই ক্লোকে রস শবের জিহবা দ্বার অনুভব- 
1 যোগ্য মি, ঝাল, ইত্যাদি রস+ এই প্রকার অর্থ করিয়া কোন কোন ব্যক্তি 
1 এই অর্থ করেন যে, উপবাসের দ্বারা অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় ষদ্দি চলিয়াও 
। ষাঁয়, তথাপি জিহ্বার রূস অর্থাৎ পানাহারের ইচ্ছ! হাস না হইয়া অনেক দিনের 
। উপবাসেঞ্চ ফলে আরও বেশী তীব্র হইরা উঠে। এবং তাগবতে এই অর্থের 
। এক প্লোকও আছে (াগ. ১১. ৮, ২০)। কিন্ত আমার মন্ে' গীতার এই 
। শ্লোফের এই প্রকার অর্থ করা ঠিক নহে। কারণ, দ্বিতীর চরশের সঙ্গে উহার 
।মিল খায় না। ইহা ব্যতীত সাগবতে “রস শষ” নাই “রসনং শব্দ আছে এবং 
। গীতার শ্লোকের দ্বিতীয় চরণও সেখানে নাই। অতএব ভাগবত ও গীতান্স 



৬৫২. গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র | 

যততে৷ হ্যাপি কৌন্ডেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ | 
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি গ্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥ 
তানি সর্বাণি সংযমা যুক্ত আসীত মশুপরঃ। 
বশে হি বস্যেন্দ্রিয়াণি তঙ্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬১ ॥ 

॥ শ্লোককে একার্থক মানির। লওয়। উচিত নহে। এখন পরবন্তী হুই প্লোকে 
। আরও বেশী স্পষ্ট করিয়। বলা হইডেছে ষে, ব্রহ্গসাক্গাৎকার ব্যতীত সম্পূর্ণ 
৷ ইন্ত্রিয়নিপ্রহ হইতে পারে না] 

(৬*) কারণ এই যে, কেবল (ইন্ত্রিয়সকল দমন করিবার জন্য) প্রবত্বকারী 
বিদ্বানেরও মনকে, হে কুন্তীপুত্র !. এই প্রবল ইন্দ্রিয়সকল বলপূর্বক নিজের 
ক্মভিপ্রেত দিকে আকর্ষণ করিয়। লয়। (৬১) (অতএব) এই সকল 
ইঞ্জিয়কে সংঘ করিয়া যুক্ত অর্থাৎ যোগবুক্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া থাকিতে 
হইবে। এই প্রকারর্্ধীহার ইন্দ্িয়সকল নিজের শ্বীধীন হইয়| যায়, (বলিজে 
হয় যে,) তাহারই বুদ্ধি স্থির হৃইয়! গিয়াছে । 
॥ [একই শ্লোকে বল! হইয়াছে যে, নিয়মিত আহারেন দ্বার! ইন্ত্রিয়নিগ্রহ করিয়! 
। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মজ্ঞান লাতের জন্য মৎপরার়ণ হুইন্ডে হইবে অর্থাৎ ঈশ্বরেতে 
। চিত্ত লাগাইতে হইবে? এবং ৫৯ম শ্লোকের আঁমি বে অর্থ করিয়াছি, উহ! হইতে 
। প্রকাশ পাইবে যে, ইহার হেতু কি। মন্থুও শুধু ইন্দ্রিযনিগ্রহকারী পুরুষকে 
। এই ইঙ্গিত করিয়াছেন বে, “বলবানিক্রিক্সগ্রামো। বিদ্বাংসমপি কর্ষতি* (মনু ২, 
। ২১৫) এবং উহ্ারই অনুবাদ উপরের ৬০ম গ্লোকে কর! হইয়াছে । সারফথা, 
। এই তিন প্লোকের ভাবার্থ এই যে, হিনি স্থি প্রজ্ঞ হইবেন, তীহাকে নিজের 
। আহার-বিহার নিয়মিত রাখিয়া ব্রন্মজানই লান্ত করিতে হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই 
। মন নির্বষয় হয়, শরীর-ক্লেশের উপায় কে] অতিরিক্ত_প্রকৃত নহে । *মত- 
1 পরায়ণ” পঙ্গে এস্লে তক্কিমার্শেরও আরম্ভ হইল ( গী. ৯. ৩৪ দেখ )। উপরের 

। শ্লোকে যে “যুক্ত” শব আছে, উহার অর্থ যোগের দ্বার! প্রস্তত। ৷ গীতা, ৬. ১৭ 
| তে “যুক্ত” শবের অর্থ নিয়মিত | কিন্ধ গীতাতে এই শবের সর্বদা ব্যবহৃত 
। অর্থ হইতেছে--সাম্যবুদ্ধির যে যোগ গীতাতে কথিত হইয়াছে উহার উপযোগ 
| করির তদনুসারে সমন্ত সুখ-ছঃখ শান্ত ভাবে সঙ্য করিয়া ব্যবহার-কার্ষেয চতুর 

। পুরুষ” ( গী. ৫. ২৩ দেখ )। এই রীতিতে নিষ্াত বাক্কিকেই "স্থিত প্রজ্ঞ' 
' ॥ৰলে। তাহার অবস্থাকেই পিদ্ধাবহ্া বলে এবং এই অধ্যায়ের বং পঞ্চম ও 

।হবাদশ অধাঁয়ের শেষে ইছারই বর্ণনা আছে । ইহা বলা হইয়াছে যে, বিষয়- 
। সমুহেন্ন বাসন ত্যাগ করিয়া স্থিতপ্রজ্জ হইবার জন্য কি আবশ্তক। এখন 
।পরবর্তী প্লোকগুলিতে বর্ণিত হইতেছে" যে, বিষয়সমূছে বাসনা কি প্রকারে 
॥ উৎপন্ন হক্স। এই বাসনা হইতেই পরে কামক্রোধ প্রভৃতি বিকার কি প্রক।রে 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী _-২ অধ্যায় । ৬৫৩ 

ধ্যায়তে! ব্ষয়ান, পুংসঃ সঙ্গপ্জেযুপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সপ্রায়তে কামঃ কামাু ক্রোধোহতিজায়তে ॥ ৬২ ॥ 
ক্রোধান্তবতি সন্মোহঃ সম্মেহাৎ স্তিবিভমঃ | 
স্থতিত্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাহ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥ 
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্ত্ব বিষয়ানিক্দ্িয়ৈশ্চরন.। 
আত্মবশ্যৈ বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ 
প্রসাদে সর্বপ্রঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসো! হ্যা বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 

1 উৎপক্ন হয় এবং শেষে উহ! দ্বারা মনুৃষ্যের ব্নাশ কিরূপে সাধিত হয়, এবং 
॥ ইহা! কইতে কি প্রকারে মুক্তিলাত হইতে পারে--] 

(৬২) বিষয়ের চিন্তা ষে ব্যক্তি করে, তাহার এই বিষয়সমৃত্বে আসক্তি 
বাড়িয়া! যায় । আবার এই আসক্তি হইতে এই বাসন উৎপর হয় যে, আমার 
কাম (অর্থাৎ এ বিষয় ) লাত করিতে হইবে । এবং (এই কামের তৃণ্ডি বিষয়ে 
বিশ্ব হইলে ) এ কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয় ) (৬৩) ক্রোধ হইতে সম্মো 
অর্থাৎ বিবেক আসে, সম্মোহছ হইতে স্থতিত্রম, স্থৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং 
বুদ্ধিনাশ হইতে ( পুরুষের ) সর্বদ্য নষ্ট হয়। (৬৪) কিন্ত নিজের আত্মা অর্থাৎ 
অস্তঃকরণ ধাহার অধীনে থাকে, সেই (ব্যক্তি ) প্রীতি ও দ্বেষ হইতে মুক্ত নিজের 
ত্বাধীন ইন্জরিয়সমূহের দ্বারা বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়াও (চিত্তে ) প্রসন্ন থাকেন। 
(৬৫) চিত্ত প্রসব থাকিলে তাহার সমস্ত ছুঃখ নাশ হয়, কারণ ধাহার চিত্ত প্রসঙ্গ 
তাহার বুদ্ধিও ততৎকালে স্থির থাকে । | 

। [এই ছুই গ্লোকে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, বিষয় বা কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া স্িত্ব- 
। গ্রজ্ত কেবল উহাতে আসক্কি ত্যাগ করিয়া বিষয়েই অনাসক্ত বুদ্ধিতে বিচরণ 
॥ করেন এবং তিনিষে শাত্ত লাভ করেন, ভাহ। কর্মভ]াগের ফলে নহে, কিন্তু 
। ফলাশাত্যাগের ফলে প্রাপ্ত হয়েন। কারণ ইহা ব্যতীত, অন্য বিষয়ে এই 
। স্থিতপ্রজ্ঞ এবং সন্গ্যাসমার্গা স্থিতপ্রজ্মের মধ্যে ফোন তেদ নাই। ইক্জিয়সংবম, 
। নিরিচ্ছ! ও শাস্তি, এই গুণ উত্তয়েরই আবশহুক ; কিন্তু এই উদ্ভয়ের মধ্যে 
॥ গুরুতর প্রতেদ এই যে, গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্ম ত্যাগ করেন না কিন্ত লোক- 
1 সংগ্রহের জন্য সমস্ত কর্ম নিষ্ষাম বুদ্ধিতে ফরিতে থাকেন এবং সন্্যাসমার্গী 
| স্থিতপ্রজ্ঞ ্ষরেনই না (গী. ৩. ২৫ দেখ)। কিন্তু গীতার সন্যাসমার্গী 
। টাকাকার এই প্রতেদকে গৌণ বুঝিয়া সাশ্প্রদা্িক আগ্রহে প্রতিপন্ন করিয়া 
ধাকেন যে, স্থিত প্রজ্জের উক্ত বর্ণনা সন্যাসমার্গসম্বন্বীয়ই । এক্ষণে যাহার 
চিত্ত এই প্রকার প্রসন্ন নহে, তাহার বর্ণনা করিয়া স্থিতগ্রজের স্বরূপ আরও 
। বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করিতেছেন-_-.] 



৬৫৪ গীভারহস্য অথবা কন্মযোগশান্ত্র । 

নান্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা । 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তসা কুতঃ স্থখধ ॥ ৬৬ ॥ 
ইন্ড্রিয়াণাঁং হি চরতাং যন্মনোহ ুবিধীয়তে । 
তদস্য হরতি প্রত্ভ্বাং বায়ুর্নাবমিবাস্তনি ॥ ৬৭ ॥ 
তন্মাদ্ যসা মহাবাহো৷ নিগৃহীতানি সর্বশঃ | 
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্িয়ার্থেভাস্তস্য প্রচ্ছা প্রতিষিতা ॥ ৬৮ ॥ 
য। নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগন্তি সংযমী । 
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ] পশ্যতো। মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥ 

( ৬৬) বে ব্যক্চি উক্ত প্রণালীতে যুক্ত অর্থাৎ যোগধুক হয় নাই, ভাহার 
(স্থির ) বুদ্ধি ও তাবন! অর্থাৎ দৃঢ় বুদ্ধিরূপ নিষ্ঠাও থাকে না। যাহার ভাবনা 
নাই, তাহার শান্তি নাই এবং যাহার শান্তি নাই তাহার কোথা হইতে 
সুখলান্ত হইবে? (৬৭) (বিষয়সমূহে ) সঞ্চরণ অর্থাৎ ব্যবহারকারী ইন্ট্রিয়- 
সমূহের পশ্চাতে পশ্চাতে মন যে যাইতে চাহে, তাহাই, জলে নৌকাকে বায়ু 
যেমৰ আকর্ষণ করে, পুরুষের বুদ্ধিকে সেইরূপ হরণ করে। (৬৮) অতএব 
হে মহাবাহু অন্ভুন ! হন্দ্রির়লমূহের বিষয়সকল হইতে যাহার ইন্ত্রির়সকল চারি 
দিক হইতে সরিয়! আসিয়াছে, ( বলিতে হয় যে, ) তাহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। 
| ([ সারকথা, মনের নিগ্রহের ছ্বার! ইন্দ্িয়সমূহের নিগ্রহ কর সকল সাধনের 
॥ সুল। বিষয়সমূহে লিপ্ত থাকিয় ইন্দ্রিয়সকল এদিকে-ওদিকে যদি দৌড়াইতে 
॥থাকে তবে আত্মজ্ঞান লাভ কবার (বাসনা ত্মক ) বুদ্ধিই হইতে পারে না। 
॥ অর্থ এই যে, বুদ্ধি না হইলে তাহার বিষয়ে দৃঢ় উদ্যোগও হয় না এবং শান্তি ও 
॥ সুখও লাভ হয় না। গীতারহপোর চতুর্থ প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, ইন্দ্রিয়- 
। নিগ্রহের অর্থ ইহ! নহে বে, ইন্ত্রি়সমূহকে একেবারে চাপিয়। সমস্ত কন্দন সম্পূর্ণ 
॥ ত্যাগ করিবে । কিন্ত গীতার অভিপ্রায় এই হে, ৪ম শ্লোকে যে বর্ণনা আছে 
॥ তদনুসারে নিষ্ষাম বুদ্ধিতে কর্ম করিতে থাকাই উচিত |] 

(৬৯) সকল লোকেবু ষাহ। রাজি, তাহাতে স্থিত প্রজ্ঞ জাগিয়া থাকেন এবং 

যখন সমস্ত প্রাণী জাগিকা থাকে, তখন এই জ্ঞানবান পুরুষের নিকট রাত্রি 
মনে হয়। 
॥ [এই বিরোধাভাসাত্মক বর্ণনা আলঙ্কারিক। অজ্ঞান অন্ধকারে এবং 
॥ প্রকাশকে জ্ঞান বল! হয় (গী. ১৪: ১১)। অর্থ এই যে, অজ্ঞাশী লোকের 
। নিকট যেন্বপ্ত অনাবশ্যক মনে হয় (অর্থাৎ উহ্বাদ্দের নিকট যাহ! অন্ধকার ) 
। তাভাই জ্ঞানী লোকের নিকট আবশ্যক; এবং যাহাতে অজ্ঞানী লোক মগ্ন 
॥ থাকে উহাদের নিকট যেখানে উজ্জ্বল মনে হয়-সেইখানেই জ্ঞানীব্যক্তি 
| অন্ধকার দেখেন অর্থাৎ তাহা জ্ঞানীর অভীষ্ট নছে। উদাহরণ যথা, জ্ঞানী 



গীতা, অনুবাদ ও টিগ্রবী--২ অধ্যায় । ৬৫৫ 

আপর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বু। 
তদ্বৎ কাম বং গবিশ্তি সর্বে স শ্ান্তমাপ্লোতি ন কামকামী ॥৭০। 

88 বিহায় কামান্ যঃ সর্ববান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ | 
নির্মমে! নিরহঙ্কাএ2 স শা ন্তমধিগচ্ছতি ॥ ৭৯ ॥ 

1 ব্যক্তি কাম্য কর্মকে তুচ্ছ মনে করেন, আর সাধারণ লোক উহাতে ডুবিয়! 
।থ|কে এবং জ্ঞানী ব)ঞি যে নিফাম কর্ম চাহেন, অন্)ান্য লোক তাহা 
( চাহে না] 

(৭০) চারিদিক হইতে (জল) পূর্ণ হইলেও যাঙার মধ্যাদ1! অতিক্রণস্ত 
হয় না, সেই সমুদ্রে যে প্রকার সমস্ত জল চলিয়া যায়, সেই গ্রাকার যে ব্যক্তিতে 
সমস্ত বিষয় (তাহার শাস্তিভঙ্গ ন| করিয়াই ) প্রবেশ করে, তাহারই ( প্রক্কৃত ) 
শান্তিলাভ হয়। বিষয়-আভিলাধী ব্যক্তির ( এই শাস্তি ) (লাভ হয়) ন1। 
॥ [ এই শ্নোকের অর্থ ইহা নহে যে, শান্তিলাভের জন্য কম্ করিবে না, প্রত্যুত 
॥ ভাবার্থ এই যে, সাধারণ লোকের মন ফলাশা ও কাম্যবাসনার কারণে বিমুড় 
। হুইয়। যার এবং উহ্থাদের কর্ধের'দ্বার। উদ্বাদের মনের শাস্তি নষ্ট হয়; কিন্তু যান 
। সিদ্ধাবস্থায় পৌছিয়াছেন, তাহার মন ফলাশায় বিক্ষুব্ধ হয় না, যতই কর্ণ 
| করিতে হোক ন! কেন, তাহার মনের শাস্তি নষ্ট হয় না, তিনি সমুদ্রের ন্যার 
। শান্ত থাকেন এবং সমস্ত কাধ্য করিতে থাকেন; অতএব তাহার সুখ- 
। হুঃখের ব্যথ। হয় না। (উক্ত ৬৪ম শ্লোক এবং গী-৪. ১৯ দেখ )। এখন 
। এই বিষক্ের উপসংহার কারক বলিতেছেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞের এই অবস্থার, 
। নাম কি- ] 

(৭১) যেব্যক্তি সমস্ত কাম, অর্থাৎ আসক্তি, ছাড়িয়। এবং নিম্পৃহ হইয়া! 
(ব্যবহারে ) বিচরণ করেন, এবং ধাহার মমত্ব ও অহঙ্কার হয় না, তিনিই শাস্তি 
লাভ করেন। 

॥ [ সন্গ্যাসমার্গের টীকাকাঁর এই “রতি” (বিচরণ করেন) পদের “ভিক্ষা 
। মাগিক। ফেরেন” এইরূপ অর্থ করেন; কিন্ত এই অর্থ ঠিক নহে। পূর্বের 
| ৬৪ম ও ৬৭ম লোকে “চরন্ত এবং “চরতাং'এর যে অর্থ, দেই অর্থই এখানেও 
। করিতে হহবে। গীতাতে কোথাও এরূপ উপদেশ নাই যে স্থিতপ্রজ্ঞ ভিক্ষা 
॥ মাগিবেন। হা, ইহার বিপরীতে ৬৪ম শ্লোকে ইহা স্পষ্ট উক্ত হহয়াছে ষে, 
। স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষ হন্দ্রিয়ঘকলকে নিজের আয়ত্ত রাখিয়া িষয়ে বিচরণ করিবেন” | 
। অতএব চরতি”র “বিচরণ করেন” অর্থাৎ “জগতের ব্যবহার করেনঠ “এই অর্থই 
। করিতে হইবে। শ্রীসমর্থ রামধান স্বামী দ্াসবোধেন্স উত্তরার্ধে সুন্দর বণন। 
। করিয়াছেন যে, “নিম্পৃহ' চতুর পুরুষ (প্কিতপ্রজ্ঞ ) ব্যবারে কি প্রকার 
। চলেন) এবং উহ্বাই গীতারহস্যের চতুর্দশ প্রকরণের বিষয় । ] 



৬৫৬ গীতারহস্য অথবা কর্দমযোগশান্ত্র । 

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি 1 
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রক্ষনির্বাণমৃচ্ছতি'॥ ৭২ ॥ 

ইতি গ্রীমন্তগবদগীতান্থ উপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্ীকুষ্ণাজ্ফুন- 
সম্বাদে সাংখ্যষোগো। নাম দ্বিতীয়োধ্ধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ 

(৭২) হেপার্থ! ইহাই ব্রাঙ্গী স্থিতি। হহা পাইলে পর কেহই মোহে 
পতিত হয় না; এবং অস্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালে ও এই স্থিতিতে থাকিয়া শ্র্গ- 
নির্বাণ অর্থাৎ ব্র্মে মিলনরূপ মোক্ষ লাভ করে। 
। [ এই ব্রাহ্গী স্থিতি কর্দযোগের চরম ও অত্যুত্তম অবস্থা (গী. র. প্র, পৃ. ২৮৬ 
। ও ২৫২ দেখ); এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহ প্রাপ্ত হইলে আর মোহ হয় 
। না। এস্থলে এই বিশেষত্ব বলিবার কোন কারণ আছে। তাহ! এই যে,বদি কোন 
। দিন দৈবষোগে হু'এক ঘণ্টার জন্য এই ব্রাঙ্গী স্থিতি অনুভূত হয়, ভবে তাহাতে 
| কিছু চিরন্তন লাভ হুয় না। কারণ, মৃত্যুকালে যদ কোন মনুষ্যের এই স্থিতি 
| না! থাকে, তবে মরণকালে যেমন বাধন। রছিবে তদনুসারেই পুনর্জন্ম হবে 
| (গীতারহস্য পৃ. ২৯১ দেখ)। এই কারণেই ব্রাক্ষী স্থিতি বর্ণনা করিতে 
। গিয়া এই শ্লোকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 'অন্তকালেহপি -অন্তকালেও স্থিত- 
। প্রজ্জের এই অবস্থা স্থির থাকে। অন্তকালে, মনকে শুদ্ধ রাখিবার বিশেষ 
। আবশ্যকতা উপনিবদে (ছা. ৩. ১৪, প্র, ৬, ১৯) এবং গীতাতেও 
। (গী. ৮* ৫১১৯) বর্ণিত হইয়াছে । এই খাসনাত্মক কর্ন পরবর্তী অনেক 
॥ জন্মলাতের কারণ, ' এহজন্য স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে যে, অন্ততঃ মৃত্যুসময়ে 
। বাসনাশূন্য হইতে হুইবে। আবার ইহাও ঝবাঁলতে হয় যে, মৃত্যুকালে বাসন।- 
। শুন্য হইবার জন্য পূর্ব হইতেই এই প্রকার অভ্যাস কর! আবশ্যক। কারণ 
। বাসনাশুন্য হওয়! অত্যন্ত কঠিন, এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ব্যতীত কাহারও 
। উহ! প্রান্ত হগয়। কেবণ কাঠন নহে, অনন্ভবও বটে। মৃত্যুকালে বাসন। শুদ্ধ 
॥ রাখিতে হুছুবে, এই তব্ব কেবল বৈদিক ধন্মেই নাই, অন্যান্য ধশ্মেও এই 
। তন্ব শ্বীকৃত হইগাছে। গীতারহল) পৃ ৪৪৬ দেখ। ] 

এই প্রকারে শ্রভগবানের গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষঙ্গে ব্রহ্গবিদযাত্তর্থত 
যোগ -- অর্থাং কন্মযোগ - শাস্ত্রবিষয়ক, শ্ীরষ্জ ও অজ্জুনের সম্বার্দে সাংখ্য-যোগ 
নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হহুল। 
॥ [ এই অধ্যায়ে, আরস্তে সাংখ/ অথব। সন্্যাসমার্গের আলোচনা আছে, এই 
॥ কারণে ইহার লাংখ্যযোগ নাম দেওর। হইন়াছে। কিন্তু ইহা হইতে এমন 
। বুঝিতে হুইঁবে না যে, সমস্ত অধ্যায়ে এ বিষয়ই আছে। একই অধ্যায়ে প্রায় 
॥ অনেক বিষয় বাণ্ত হয়। যে অধ্যায়ে, বে বিষয় মরস্তে আসয়। পড়িয়াছে, 
। কিন্বা। যে বিষয় উহাতে মুখ্য, তদনুসারেই এঁ অধ্যায়ের নাম রাখিয়। দেওয়া 
॥ হইয়াছে। গীতভারহস্য প্রকরণ ১৪৭ পূ ৪৫২ দেখ ।] 
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ভৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | 
অঞ্জন উবাচ। 

জ্যায়সী চে কর্মণস্তে মতা বুক্ধি্নার্দন | 
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়মি কেশব ॥ ১ ॥ 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে । 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহুহমাপ্নুয়াং ॥ ২ ॥ 

শ্রীতগবানুবাচ। 
$$ লোকেহম্মিন্ ছ্িবিধ! নিষ্ঠা পুরা! প্রোক্তা ময়ানঘ 

তভ্ানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাং ॥ ৩ ॥ 

ভূতীয় অধ্যায় । 

॥ [অর্জুনের এই ভয় হইয়াছিল যে, ভীম্মদ্রোণ গ্রভৃতিকে আমার মারতে 
(হইবে । অতএব সাংখ্যমার্প অনুসারে আত্মার নিত্যতা ও 'অশোচ্যত্য হইতে 
। ইহা সিদ্ধ করা হুইল যে», অক্ুনের তয় বৃথা। আবার স্বধর্ম্ের সাখান্য 
। আলোচন? করিয়! গীতার মুখ্য বিষয়, কর্ম্মযোগের ছিতীয় অধ্যায়েই আরম 
। কর! গিয়াছে এবং বল! হুইয়াছে যে, কর্ন করিলেও উহার পাঁপপুণ্য হইতে 
। রক্ষা! পাইবার জন্য শ্রী কর্ম সাম্াবুদ্ধিতে করিয়! যাইবে, কেবল ইহাই 
। এক যুক্তি ৰা যোগ । ইহার পরে শেষে, যাহার বুদ্ধি এই প্রকার সম হইয়! 
1 গিয়াছে, সেহ কর্মযোগী স্থিতপ্রজ্জের বর্ণনাও করা হইয়াছে । কিন্তু এই- 
। টুকুতেই কর্ধ্রযৌগের বিচার সম্পূর্ণ হয় না। ইহা সত্য ষে, কোনও কাজ 
। সমবুদ্ধিতে কৃত হইলে উহার পাঁপ লাগে না; কিন্ত যখন কর্ন অপেক্ষা সম- 
। বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠত| নির্ব্িবাদীরূপে সিদ্ধ হইতেছে (গী. ২. ৪৯), তখন ফের 
। স্থিত প্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধিকে সম করিয়া! লইলেই কাজ চলিয়। যার--ইহা। হইতে 
। সিদ্ধ হয় ন। বে কন্দ করিতেই হইবে । অতএব যখন অজ্ঞুন এই সন্দেহই প্রশ্ন- 
। রূপে উপস্থিত করিলেন, তখন ভগবান এই অধ্যায়ে ও পরবস্ভী অধ্যাক্ে 

-। প্রতিপন্ন করিতেছেন যে “কর্ম করিতেই হইবে*। ]] 

অন্ঞুন বলিলেন (১) হে জনার্দন! যদি তোমার এই মতই হয় যে, কর্ষ্ 
অপেক্ষা ( সাম্য-) বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তবে ভে কেশব! আমাকে (যুদ্ধের) নিষ্ঠুর 
কম্মে কেন লাগাইতেছ ? (২) (দেখিতে ) ব্যামিশ্র অর্থাৎ সন্দিশ্বৎ কথা ব্লিয়। * 
তুমি আমার বুদ্ধিকে ভ্রমে ফেলিতেছ। এই জন্য তুমি-এমন একই কথ! নিশ্চিত 
করিয়া আমাকে বল, যাহাতে আমার প্রেক্স অর্থাৎ কল্যাপপ্রাপ্তি হয় । 

শ্রীভগবান বলিলেন-_-(৩) হে নিম্পাপ অজ্ঞুন! পুর্বে (অর্থাৎ দ্বিতীর 
৮৩ 



৬৫৮ শ্নীতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্ত্ | 

ম কর্মণামনারন্তাৎ নৈক্র্মযং পুরুষোহশ্নতে | . 
ন চ সন্নযসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥ 
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু ভিষ্ঠত্যকর্মকৃত। 
কার্য্যতে.-হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুণণৈঃ ॥ ৫ ॥। 

অধ্যায়ে ) আমি ইহা বলিয়াছি যে, এই লোকে হই প্রকার নিষ্ঠা আছে--অর্থাৎ 
জ্ঞানযোগের দ্বার! সাংখ্যদিগের এবং কর্শযোগের দ্বারা যোগীদিগের | 
। [ আমি “পুরা” শব্দের অর্থ *পুর্ব্বে* অর্থাৎ “দ্বিতীয় অধ্যায়ে” করিয়াছি । 
| ইহাই সরল অর্থ, কারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে সাংখ্যনিষ্ঠ। অনুসারে জ্ঞানের 
। বর্ণন! করিয়া! আবার কর্শযোগনিষ্ঠ। আরম্ভ কর! হইয়াছে । কিন্তু পুরা” শবের 
॥ অর্থ *স্থষ্টির আরক্তে*ও হইতে পারে। কারণ মহাভারতে, নারায়ণীয় বা 
॥ ভাগবত ধর্দের নিরূপণ উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাংখ্য ও ষোগ (নিবৃত্তি 
॥ ও প্রবৃত্তি ) উত্য়বিধ নিষ্ঠাকে ভগবান জগতের আরম্তেই উৎপন্ন করিয়াছেন 
€(শাং ৩৪৭ ও ৩৪৭ দেখ )। নিষ্ঠা” শবের পুর্বে মোক্ষ” শব্ষ অধাহত আছে, 
। নিষ্ঠা" শব্দের অর্থে যে মার্গে চলিলে শেষে মোক্ষ লাত হয় সেই মার্গ বুঝায় ? 
। গীত। অনুসারে এই প্রকার নিষ্ঠ1 ছুইটীই আছে, এবং সেই ছুইটা শ্বতন্ত্, কোনটা 
1 কোনটার অঙ্গ নহে--ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন গীতারহস্যের একাদশ 
7 প্রকরণে (পৃঃ. ৩০৭-৩১৯ ) করা হইয়াছে, এইজন্য “এখানে তাহা পুনরুক্ত 

| করিৰার প্রয়োজন নাই । একাদশ প্রকরণের শেষে (পৃ. ৩৫৩) নিষ্ঠাঘ্বয়ের মধ্যে 
। প্রতেদ কি, তাহাও নক্সা সহ বর্ণন কর! হইয়াছে । মোক্ষের ছুই নিষ্ঠ।ব্যাখ্যাত 
। হইল) এখন তাহার অঙ্গভূত নৈষন্ম্যসিদ্ধির স্বরূপ স্পষ্ট করিয়! বল! হইতেছে--] 

(৪) (কিস্তু) কর্ম আরম্ভ ন৷ করিলেই পুরুষের নৈষবন্ধ্প্রাপ্তি হয় না, এবং 
কর্মসর্যান (ত্যাগ ) করিলেই সিস্কিলাভ হয় না। (৫)কারণ কোন মনুষ্য 

( কোন-না-কোন ) কর্ম না করিয়া এক মুহূর্তও থাকিতে পারে ন|। প্রকৃতির গুণ 
প্রতোক পরতন্ত্র মন্ুষাকে ( সর্বদা কোন-না-কোন ) কর্ম করিতে প্রবৃত্ত করেই। 
। [চতুর্থ প্লোকের প্রথম চরণে যে “নৈষশ্খ্য” পদ আছে, তাহার “জ্ঞান” অর্থ: 
৷ মানিয়া লইয়! সন্ন্যাসমার্গী টাকাকারগণ এই শ্লোকের অর্থ নিজেদের সম্প্রদায়ের 
। এই তাবে অনুকূল করিয়৷ লয়েন-_-“কর্মের আরম্ভ না করিলে জ্ঞান হয় না, 
। অর্থাৎ কর্শ হইতেই জ্ঞান হয়, কারণ কর্ম জ্ঞানলাভের সাধন ।” কিন্ত 
। এই অর্থ সরলও নহে.আর ঠিকও নহে। নৈষ্ষদ্ম্য শবের উপযোগ বেদাস্ত 
। ও মীমাংস! শীস্ত্ধয়ে কয়েকবার কর! হইয়াছে এবং সুরেশ্বরাচাধ্যের “নৈষ্ন্ম্য- 
। সিদ্ধি” নামে এই বিষয়ক এক গ্রন্থও আছে। তথাপি নৈফম্ম্যের এই তন্ব কিছু 
। নূতন নহে । কেবল স্থুরেশ্বরাচার্ধ্যই নহে, কিন্তু মীমাংসা! ও বেদাস্তের হুত্র 
। রচিত হইবারও পুর্বাবধিই উহার প্রচার হইয়া আসিতেছিল। ইহা ৰল! 
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কমেন্ড্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা ল্মরম্। 
| আবশ্যক নাই যে, কর্ম বন্ধক হয়ই। এইজন্য পার! প্রয়োগ করিবার পুর্বে 
| উহ্থাকে মারিয়! যেমন বৈদ্যগণ শুদ্ধ করিয়া লয়েন, সেইরাপই কণ্ধ করিবার 
। পুর্ব্বে এমন উপায় করিতে হয়, যাহাতে উহার বন্ধকত্ব বা! দোষ কাটিয়া 
|ষায়। এবং এই ভাবে কর্ম করিবার অঅবন্তাকেই 'নৈষষর্ম্া” বলে। এই 
॥ প্রকার বন্ধকত্বরহিত কর্ম মোক্ষের বাধক হয় না, অতএব মোক্ষশান্ত্রের এই 
॥ এক বড় প্রশ্ন আছে যে, এই অবস্থা কি প্রকারে পাওয়! যায়? মীমাংসকগণ 
। ইহার উত্তরে বলেন যে, নিতা ও (নিমিত্ত হইলে পর) নৈমিত্তিক কর তে! 
॥ কর! চাই, আর কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম না করাই চাই। হহাদ্বারা কর্দের 
॥ বন্ধকত্ব থাকে না এবং নৈষ্ষর্ম্যাবস্থা সহজে পাওয়া যায় । কিন্তু বেদাস্তশান্ত্রের 
| সিদ্ধান্ত এই যে মীমাংসকদিগেয় এই যুক্তি ভুল) এবং এই বিষয়ের বিচার 
1 গীভারহসোর দশম প্রকরণে (পৃ. ২৭৭) রা গিয়াছে। অপর কতকগুলি 
লোক বলেম যে, যদি কর্ম না-ই করা হইবে, তবে উহার দ্বারা বন্ধন 
॥ কিপ্রকারে হইতে পারে ? এই জন্য তাহাদ্দের মতে নৈথর্শ্যাবস্থা প্রাপ্তির 
॥ জন্য সমস্ত কর্ম্মই ছাড়া উচিত। ইহাদের মতে কর্দশুন্ততাকেই “নৈধর্ঘয” 
। বলে । চতুর্থ শ্লোকে বলা, হইয়াছে যে, এই মত ঠিক নহে, ইহা দ্বারা তো 
| সিদ্ধি রী মোক্ষও লাভ হয় না) এবং পঞ্চম ক্লোকে ইহার কারণও উক্ত 
॥ হইপ্াছে। 'য্দি আমি কর্্দত্যাগের বিচার করি, তবে ষে পধ্যস্ত এই দেহ 
॥ আছে €স পধ্ন্ত শোক্পা বসা প্রভৃতি কন্দ কখনই বন্ধ হইতেই পারেন! 
| (গী. ৫. ৯ ও ১৮, ১১), এই জন্য কোনও মনুষ্য কর্শূন্তা কখনও হইতে 

॥ পারে না। ফলত কর্মশুন্যরূপ নৈষ্ম্্য অসম্ভব। সার কথা, কর্্মরূপ 
। বৃশ্চিক কখনও মরে না। এইজন্য এমন কোন উপায় বাহির করা উচিত 
। হাহা! দ্বার! উহ! বিষরহিত হইয়া যায়। গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কর্মের মধ্য 
। হইতে নিজের আসক্তি উঠাইয়া লওয়াই ইহার একমাত্র উপায় । পরে অনেক 
| স্থানে এই উপাক্সই বিশ্ব তরূপে বর্ণিত হুইয়াছে। কিন্ত ইহার পরেও সন্দেহ 
। হইতে পারে যে, যদিও কর্ত্তাগ নৈষষন্ম্য নহে, তথাপি সন্গযাসমার্গী তো 
। সকল কর্ম সন্নাস অর্থাৎ ত্যাগ করিয়্াই মোক্ষ লাত করে, অতএব মোক্ষ- 
। প্রাপ্তির জন্য কর্থত্যাগ আবশ্যক । ইহার উত্তর গীতা দেন যে, সক্্যাস- 
| মার্গীর মোক্ষ তো লাভ হঙ্ন বটে, কিন্তু তাহা তাহাদের কর্শত্যাগের কারণে 
॥ লাভ হয় নাঃ কিন্ত মোক্ষসিদ্ধি তাহাদের জ্ঞানের ফল। যদি কেবল কর্ণ ত্যাগ 
। করিলেই “মোক্ষপিত্ধি হইত, তবে পাথরসমূহের ও মুজিল্লাভ হওয়া চাই! ইহা! 
॥ হইতে এই. তিন বিষয় সিদ্ধ হইতেছে-_(১) নৈষকন্দ্য কর্্শুন্যত। নহে, (২) 
| কন ঈ্পূর্ণ ত্যাগ করিবার জন্য কেহ যতই চেষ্টা করুক না! কেন, কিন্ত 
| সাহা দূর হইতে পারে না, এবং (৩) কর্মমত্যাগ সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায় নহে॥ 



৬৬ ০ গীতারহস্য অথব1 কন্দমযোগশান্ত্র | 

ইন্দিয়ার্থান্ বিমুঢ়াত্ম। মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ 
যস্তিন্দ্িয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহভ্ভুন। 
কমেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম যোগমসক্তঃ দ বিশিষ্যতে ॥ ৭।। 

1 এই বিষয়ই উপরের প্লোকে বল! হইয়াছে । যখন এই তিন বিষয় সিদ্ধ 
। হইয়া গেল, তখন অষ্টাদশ অধ্যায়ের উক্তি অনুসারে “নৈষষল্দ্যসিদ্ধি” ( গী. 
। ১৮, ৪৮ ৪ ৪৯ ) প্রাপ্তির জন্য এই এক মার্শই অবশিষ্ট থাকে যে, কর্ন 

| কর! তে! ছাঁড়িবে না, কিন্তু জ্ঞানের ছার। আসক্তি ক্ষয় করিয়। সমস্ত কর্ম 
1 সর্ধদা করিতে থাকিবে । কারণ জ্ঞান মোক্ষের সাধন তো। বটে, কিন্তু 
৷ কর্মশূন্য থাকাও কখনে। সম্ভব নহে, এইজন্য কর্মের বন্ধকত্ব (বন্ধন ) নই 
| করিবার জন্য আসক্তি ছাড়িয়া' সেই সকল করা আবশ্যক । ইহাকেই কর্খ- 
। যোগ ৰলে 7 এবং এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়াত্মক মার্গই 
॥ বিশেষ যোগ্যতাপূর্ণ, অর্থাৎ শ্রেষ্-_ ] 

(৬) ষে মুঢ় (হাত পা প্রভৃতি) কর্শেক্ছিরকে রুদ্ধ করিয়া মনেতে ইন্জরিয়- 
বিষরসকল চিন্তা করে, তাহাকে মিথ্যাচারী অর্থাৎ দ্বাস্তিক বলে। (৭) কিস্তু 
হে অজ্ঞুন! যে মনেতে ইন্ত্রিরসকলকে সংহরণ রুরিক্া, (কেবল) করেনি 
দ্বারা অনাসক্ত বুদ্ধিতে “কর্ম্মষোগের” আরম্ভ করে, তাহারই যোগ্যতা বিশেষ, 
অর্থাৎ সে-ই শ্রেষ্ঠ। 
॥ [ পুর্বব অধ্যারে এই যে বলা হইয়াছে যে, কর্মযোগে কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি 
। শ্রেষ্ঠ ( গী. ২, ৪৯), এই ছুই শ্লোকে তাহাই আরও স্পষ্ট করিয়া! বলা হইল। 
। এখানে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, যে মনুয্যের মন শুদ্ধ নয়, কেবল অন্যের 
॥ ভয়ে বা অপরে আমাকে ভাল বলিবে এই মতলবে, কেবল বাহোন্দ্ির়সমূহের 
| ব্যাপারকে নিরুদ্ধ করে, সে প্ররুত সদাচারী নহে, সে কপট। ”কলে 
॥ কর্তা! চ লিপ্যতে*--কলিষুগে দোষ বুদ্ধিতে নহে, কিস্তু কর্ধেতে থাকে-- 

॥ এই বচনের প্রমাণ দিয়া যে ব্যক্তি ইহা! প্রতিপাদন করে যে বুদ্ধি যেরূপই 
। হৌক না কেন, কর্ন মন্দ না হইলেই হইল; তাহার এই শ্লোকে বর্ণিত 
। গীতার তব্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখ! উচিত। সপ্তম শ্লোকে ইহা প্রকট 
। হইতেছে যে, নিফাম বুদ্ধিতে কর্ম করিবার যোগকেই গীতাতে “কম্মযোগ” 
। বলা হুইয়াছে। সঙ্ন্যাসমারগী কোন কোন টীকাকার এই গ্লোকের এই 
। প্রকার অর্থ করেন যে, এই কর্মষোগ যষ্ঠ শ্লোকে ব্যাখ্যাত দাম্ভিক মার্স হইতে 
। শ্রেষ্ঠ হইলেও. সন্স্যাসমার্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু এই যুক্তি সাম্প্রদায়িক 
॥ আগ্রহের কথা, কারণ কেবল এই শ্লোকেই নহে, কিন্তু আবার পঞ্চম অধ্যা- 
। যের আ।রস্ভে এবং অন্যত্র ও, ইহ। স্পই বল! হইয়াছে যে, সন্যাসমার্গ অপেক্ষা 

. ধ কর্মযোগের যোগ্যতা অধিক অর্থাৎ কর্্মযোগ শ্রেষ্ঠ ( গী, র, পৃ ৩১৩১১)। 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৩ অধ্যায় । ৬৬১ 

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হাকর্মণ2 | 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদ কর্মণঃ ॥ ৮ ॥ 

। এই প্রকারে বখন কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ, তখন অঞ্জুনকে এই মার্গেরই আচরণ 
। করিবার জন্য উপদেশ দ্িতেছেন__ ] 

(৮) (নিজের ধর্মান্থসারে ) নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত কর্ম্ম তুমি কর, কারণ 
কন্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই কোন স্থলে অধিক ভাল। ইহ! ব্যতীত, 
(ইহ! বুঝিয়া| লও যে, যদি) তুমি কর্ম না কর, তবে (আহারও না পাইলে ) 
তোমার শরীরনির্বাহ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে না। 
॥ [ “ব্যতীত+ এবং “পর্য্স্ত (অপি চ) পদের দ্বারা শরীরযাত্তাকে সর্বাপেক্ষা 
। স্বল্প করিণ বল। হইয়াছে । এখন “নিয়ত” অর্থাৎ নিয়ত কৃত-কর্্ কি প্রকার 
| এবং অন্য কোন্ গুরুতর কারণে উহার আচরণ অবশ্য কর্তব্য, তাহাই 
। বুঝাইবার জন্য ষক্তপ্রকরণ আরম্ত করা হইতেছে । আজকাল বাগযন্ঞ 
। প্রভৃতি শ্রোতধর্্ম লুপ্তপ্রায় হইয়! গিয়াছে, এই জন্য আধুনিক পাঠকগণের 
। নিকট এই বিষয়ের কোন বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু গীতার 
। সময়ে এই সকল যাগষজ্ঞ সম্পূর্ণ প্রচলিত ছিল এবং “কন্” শবে প্রধানত এই 
। সকলই বুঝাইত ; অতএব গীতাধর্ম্নে ইহা আলোচনা! করা অত্যাবশ্যক ছিল 
| যে, এই ধর্মরুত্য করা হইবে কি না, আর যদি করিতে হয় তে। কি প্রকারে। 
। ইহ! ব্যতীত, ইস্থাও মনে থাকে যেন, যজ্ঞ-শব্দের অর্থ কেবল জ্যোতিষ্টোম 
। প্রভৃতি শ্রোভ বক্র বা অগ্িতে কোনও বস্তর হোম করাই নহে €গী, ৪. 
।৩২ দেখ )। স্থষ্টিনিম্্ীণ করিয়। উহার কাজ ঠিক ঠিক চলিবার জন্য, অর্থাৎ 
। লোকসংগ্রহার্থ, ব্রহ্মা প্রজাগণের চাতুর্বপণ্যবিহিত যে বে কাজভ্ভাগ করিয় 
| দিয়াছেন, সে সমস্তই “যজ্ঞ” শব্দে সমাবেশ হয় ( মভা, অনু, ৪৮, ৩) এবং গী. 
| র. পৃ- ২৯২-২৯৮)। ধর্মশাস্্রসমূহে এই সকল কর্মেরই উল্লেখ আছে এবং এই 
। “নিয়ত” শব্দে উহ্থাই বিবক্ষিত। এইজন্য বলিতে হয় যে, আজকাল যাগযজ্ঞ 
। লুপ্তপ্রায় হইলেও ষজ্ঞচক্রের এই আলোচনা এখনও নিরর৫থক নহে। শাস্্রান্ু- 
॥ সারে এই সকল কর্ম কাম্য, অর্থাৎ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, এই জগতে 
। মন্ষোর কল্যাণ হইবে এবং তাহার স্ুখলাভ হইবে। কিন্তু পূর্বে দ্বিতীয় 
। অধ্যায়ে ( গী, ২, ৪১-৪৪) এই দিদ্ধান্ত হইয়াছে ষে, মীমাংসকদিগের এই 
। সহেতুক বা কাম্যকর্্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক, অতএব উহ! নিয়শ্রেণীর। এবং 
। মানিতে হয়'যে, এখন তো প্র সন্কপ কম্মুই করিতে হয়; ্লইজন্য পরবর্তী শ্লোক- 
। সমূহে এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা! করা হইয়াছে যে, কর্ধের শুভাগ্ুত- 
। লেপ বা বন্ধকত্ব কি প্রকারে কাটিয়! যায় এবং এর সকল করিতে থাকিলেও 
। নৈষ্্যাবস্থ। কি প্রকারে পাওয়া যায়। এই সমগ্র আলোচনা ভারতে বর্ণিত 
1 নারায়ণীক় বা. ভাগবতধর্মের অন্সারেই হইয়াছে ( মভা, শা, ৩৪৭ দেখ )।]. 



৬৬২ গীতারহস্য অথব। কন্মযোগশান্স । 

66 যঙ্হার্থাৎ কর্মণোহনাত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥ 

(৯) বজ্জের জন্য যে কর্ম কৃত হয়, তাহার অতিরিক্ত অনা কর্দের দ্বারা 
এই লোক আবদ্ধ আছে। তদর্থ অর্থাৎ বক্ঞার্থ (কৃত ) কর্ণ (ও) তুমি আসক্তি 
বা ফলাশ! ছাড়িয়া! করিতে থাক । 

| [এই ঙ্লোকের প্রথম চরণে মীমাংসকদিগের এবং দ্বিতীয় চরণে গীতার 
॥ সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে । মীমাংসকদ্দিগের কথা এই যে, যখন বেদসকলই 
॥ যাগবজ্ঞাদি কর্্দ মন্ুষোর জন্য নিয়ত করিয়া! দিয়াছে এবং যখন ঈশ্বরনির্শিত 
। স্প্টির ব্যবহার ঠিক ঠিক চলিবার জন্য এই যজ্ঞচক্র আবশ্যক তখন কেহই 
॥ এই কর্্মসকল ত্যাগ করিতে পারে না; যর্দি কেহ ইহা ত্যাগ করে, তবে 
। বুঝিতে হইবে বে, সে শ্রোতধন্দম হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু কর্ম 
॥ বিপাঁকগ্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক কর্মের ফল মন্ধষ)ঃকে ভোগ করিতেই 
॥ হয়; এই অনুসারে বলিতে হয় যে, যজ্ঞের জন্য মনুষ্য যেষে কর্ম করিবে, 
॥ তাহার ভাল বা মন্দ ফলও তাহাকে ভোগ করিতেই- হইবে। এই বিষয়ে 
। মীমাংসকদিগের উত্তর এই যে, “যজ্ঞ করিতে হইবে, ইহা বেদেরই আদেশ, 
॥ এইজন্য বন্তার্থ বে যে কর্ম করা হইবে, সে সমস্ত ঈশ্বরসম্মত হইবে ; .অতএব 
॥ তব সকল কর্মের হবার! কর্তা বন্ধ হইতে পারে না। কিস্তৃষজ্ঞ ব্যতীত অন্য 
। কাধ্যের জন্য-_উদাহরণার্থ কেবল নিজের উদরপূর্তির জন্য,_মস্থষ্য যাহ! কিছু 
॥ করে, তাহা যজ্ঞার্থ হইতে পারে না; উহাতে তো কেবল মন্ষ্েরই নিজের 
1 লাভ । এই কারণেই মীমাংসক উহাকে 'পুরুতার্থ কর্ম বলেন, এবং উহ্বারা স্থির 
॥ করির়াছেন যে, এইরূপ অর্থাৎ যক্ঞার্থের অতিরিক্ত অন্য কর্ম অর্থাৎ পুকুতার্থ 
॥ কর্ম্দের বাহ! কিছু ভাল বা মন্দ ফল হয়, তাহা মনুষ্য ভোগ করিতে হয়-_. 
| এই সিদ্ধান্তই উক্ত শ্লোকের প্রথম পংস্তিতে আছে গী, বু. প্র. ৩, পৃ ৫৩৫৭) 

॥ কোন কোন টীকাকার যজ্ঞ-বিষুঃ এইরূপ গৌণ অর্থ করিয়া! বলেন যে, বজ্ঞার্থ 
| শবের অর্থ বিষ্ুপ্রীত্যর্থ বা! পরমেশ্বরার্পণপুর্ববক ) কিস্তু আমার মতে এই অর্থ 
॥ টানাবুন1 ও ক্রি । এস্থলে প্রশ্ন এই যে, যজ্ঞের জন্য যে কর্ম করিতে হয়, 
1 তাহ! ব্যতীত দি মনুষ্য অন্য কোন কর্পই না! করে, তবে কি তাহার কর্মমবন্ধন 
| দূর হয়? কারণ যন্তও তো কর্ম্মই এবং উহার স্বর্গ প্রাপ্তিবপ যে ফলশান্ে 
1 উক্ত হইয়াছে তাহার প্রাপ্তি ন৷ হুইয়া! থাকিতে পারে না। কিন্তু গীতার দ্বিতীয় 
1 অধ্যায়েই ্পষ্ট উক্ত হইয়াছে ধে, এই স্বর্থপ্রাপ্তিক্ূপ ফল মোক্ষপ্রাপ্তির বিরোধী 
॥(গী ২. ৪৪৪) ও ৯. ২০, ২১ দেখ)। এইজন্যই উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় 
॥ চরণে আবার বল! হইয়াছে যে, মনুষ্যের যক্ঞার্থ যাহা কিছু নিয়ত কর্ম করিতে 
| হয়, তাহাও সে ফলাশ। ত্যাগ করিয়া! অর্থাৎ কেবল কর্তব্য বুৰিয়া, কন্ধিবে 



গীতা, অনুবা্দ”ও টিরশী--৩ অধ্যায় | ৩৬৩ 

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্থইটু! পুরোবাচ প্রজাপতি; । 
অনেন প্রসবিষ্যধবষেষ বোহস্তিষ্টকামধুক্॥। ১০ ॥ 
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ। 

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্ল্যথ ॥ ১১ ॥ 

। এবং এই অর্থেরই প্রতিপাদন পরে সাত্বিক যজ্জের ব্যাখ্যা করিবার সময় করা 
। হইয়াছে (গী. ১৭, ১১ ও ১৮,৬)। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই ষে, এই 
প্রকার সমস্ত কর্ম্ম ষক্তার্থ এবং তাহাও ফলাশ! তাগ করিয়া করিলে (১) 
। মীমাংসকদিগের ন্যায়ানুসাব্রেই কোনও প্রকারে মন্গুষ্যকে বন্ধ করে না, কারণ 
॥ তাহ তে ষজ্ঞার্থ কৃত হয়, এবং (২) উহার স্বর্ণপ্রাপ্তিরূপ শান্ত্রোন্ত ও অনিত্য 
। ফল মিলিবার পরিবর্তে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, কারণ তাহা ফলাশা ছাড়িয়া! কৃত 
।হয়। পরে ১৯ শ্লোকে এবং ফের চতুর্থ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে এই অর্থই 
। ছুইবার প্রতিপাদিত্ত হইয়াছে । তাৎপর্য এই যে, মীমাংসক দিগের *্যন্তার্থ 

॥কণ্্ম করা উচিত, কারণ তাহ! বন্ধক হয় না”-_-এই সিদ্ধান্তে তগবদগীতা আরও 
এই" সংস্কার আনিয়! দিয়াছেন যে, “যে কর্ম য্ঞার্থ কৃত হয়, তাহাও ফলাশা 
॥ছাড়িয়। করিতে হইবে*। “কিন্তু ইহার পরেও এই সন্দেহ হয় যে, মীমাংসক- 
॥ দিগের সিদ্ধান্তকে এই প্রকারে সংস্কত করিবার প্রযত্ব করিয়া যাগবজ্ঞা্দি গাহস্থা- 
বৃত্তি বঙ্গায় রাখিবার অপেক্ষা, কর্মের বঞ্ধাট হইতে মুকু হইয়া মোক্প্রাপ্তির 

। জন্য সমস্ত কর্্ম ছাড়িয়! ছুড়িয়৷ সন্ন্যাস গ্রহণ কি অধিক শ্রেযস্কর নহে? ভতগ” 
॥ বদগীত1 এই প্রশ্নের এই এক স্পষ্ট উত্তরই দেন যে “তাহা নহে” । কারণ যক্ঞচক্র 
। বিনা এই জগতের ব্যবহার বজায় থাকিতে পারে না। অধিক কি বলিব, 
। জগতের ধারণপোষণের জন্য ব্রহ্ম এই চক্রকে প্রথম উৎপন্ন করিলেন 7 এবং 

। যখন জগতের নুস্থিতি ঝ! শ্রংগ্রহই ভগবানের অভীষ্ট, তখন কেহই এই যজচত্র 
৷ ছাড়িতে পারে না। এক্ষণে এই অর্থই পরবর্তী গ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এই 
। প্রকরণে, পাঠকদিগের ম্মরণ রাখিতে হুইবে যে, “ষজ্ঞ' শব্দ এখানে কেবল 
। শ্রোতযজ্ঞেরই অর্থে প্রযুক্ত নহে, কিন্তু উহাতে ন্মার্ভ য্জের এবং চাতুর্বদির 

1 যথাধিকার স্মস্ত ব্যবহারিক কর্মের সমাবেশ আছে। 

(১*) প্রারস্তে যজ্জের সঙ্গে সঙ্গে প্রজা! উৎপর করিয় ব্রক্গা ( উহাকে ) 
বলিলেন, “ই (যক্তের) দ্বার তোমার বৃদ্ধি হোক; এই (বজ্ঞ) তোমার 
কামধেঙগ হইবে অর্থাৎ,ইহা.তোমার ,অভীগ্সিত ফলদাতা হুইবে ৮ *( ১১) তুমি 
এই হঞ্জের দ্বার! দেবতাদিগকে সন্ত করিতে থাক, (এবং) সেই দেবত! 
তোমাকে সন্তষ্ট করিতে থাকুন। ( এই' প্রকারে )'পরম্পর এক অপরকে সন 
করিতে থাকিয়া (উভয়ে) পরম শ্রেন্ন অর্থাৎ ,কল্যাণ লাভ করিতে থাক*। 



৬৬ গীতারহুস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 

ইঞ্টান্ ভোগান্ হি বে! দেবান্ দাস্যন্তে য্ভাবিতাঃ। 
তৈর্দন্তান প্রদায়ৈভ্যে। যে। ভূংক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥ 
যক্ভরশিষ্টাশিনঃ সন্তে। মুচ্যন্তে সর্বকিজ্থিষৈঃ | 
ভূগ্মতে তে ত্বঘং পাপা. যে পচন্ত্যাত্বকারণাৎ্ড ॥ ১৩ ॥ 

(১২) কারণ, যজ্ঞের দ্বার! সন্তোষ প্রাপ্ত দেবতারা তোমার অভীগ্পিত (সমস্ত ) 
ভোগ তোমাকে দিবেন। উহীাদেরই প্রদত্ত উহাদিগকে (ফিরাইয় ) না! দিয়! 
ষে (কেবল শ্বপ্ং) উপভোগ করে, সে সত্যই চৌর। 
| [ যখন ব্রন্ম। এই স্থষ্টি অর্থাৎ দেবাদি সমস্ত লোক উৎপন্ন করিলেন, তখন 
। তাঁহার চি! হইল যে, এই লোকসকলের ধার্ণপোষণ কি প্রকারে হইবে। 
। মহাভারতের নারারণীয় ধর্মে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা ইহার পর সহস্র বর্ষ 

, | তপস্যা করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিলেন; তখন ভগবান লোকসকলের 
। নির্বাহের জন্য প্রবৃত্তি প্রধান যজ্ঞচক্র উৎপন্ন করিলেন এবং দ্বেবতা ও মনুষ্য 
॥ উভয়কে কহিলেন বে, এই প্রকার ব্যবহার পূর্বক এক "পরের রক্ষাসাধন 
।কর। উক্ত শ্লোকে এই কথারহই কিছু শব্দভেদে অনুবাদ করা৷ হইয়াছে 
॥ (মা, শা, ৩৪০, ৩৮ হইতে ৬২ দেখ )। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত আরও অধিক 
। দৃঢ় হইতেছে যে, প্রবৃত্তি প্রধান ভাগবতধর্খের 'তত্বই গীতাতে প্রতিপাদিত 
। হুইয়াছে। কিন্ত ভাগবতধন্মে যজ্ঞে অনুষ্ঠিত হিংস। গর্হিত বলিয়া স্বীকৃত 
। হইয়াছে (মভা, শা. ৩৩৬ ও ৩৩৭ ), এইজন্য পশুষজ্ঞের স্থানে প্রথম দ্রব্যময় 
। যজ্ঞ স্থুরু হইল এবং শেষে এই মত প্রচলিত হইয়া! গেল যে, জপময় যজ্ঞ অথব! 
। জ্ঞানমর যজ্ঞই দর্ববাপেক্ষা শ্রেঠ (গী. ৪. ২৩-৩১)। বজ্ঞশব্দর অর্থে চাতুর্বর্ণোর 
। সকল কন্ম; এবং ইহ। সুম্পষ্ট যে, সমাজের যথোচিতভাবে ধারণ-পোষণ হইবার 
। জন্য এই যক্ঞ-কন্ম বা যন্ঞ-চক্র ভালরূপ বজায় রাখিতে হইবে ( মন্দ ১৮৭ )। 

। অধিক বলিব কি) এই ষক্ঞচক্র পরে বিংশতিতম শ্লোকে বর্ণিত লোকসংগ্রহেরই 
। এক আকার (গীতার. প্র. ১১ দেখ )। এইজন্যই ঘ্্তিসমূহেও লিখিত আছে 
। বে, দেবলোক ও মন্য্যলোক, উভয়ের সংগ্রছার্থ ভগবানই প্রথমে যে লোক- 
॥ সংগ্রহকারক কর্ম রচনা করিলেন, তাহ পরে ভালরূপ প্রচলিত রাখা মন্ুষ্যের 
। কর্তব্য ; এবং এই অর্থই এখন পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টরূপে উক্ত হইক়্াছে-- ] 

(১৩) ষজ্ত করিয়া অধশিষ্ট ভাগ গ্রহণকর্ত! সাধুব্যক্তি সকল পাপ হইতে 
মুক্ত হয়েন। কিন্তু (যক্ঞ নী করিয়া! কেবল ) নিজের জন্য যে (অন্ন) প্রস্তুত 
করে, সেই পাপী ব্যক্তি পাপ ভক্ষণ করে। 
। [খখেদের ৯*, ১১৪, ৬ মন্ত্রের ইহাই অর্থ। উহাতে উক্ত হইক্সাছে যে, 
৷ প্নার্ধযমণং পুষ্যতি নে! সথার়ং কেবলাঘে। ভবতি কেবলাদী”--অর্থাৎ যে মনুষ্য 
॥ অর্ধমা বা সথার পোষণ না করে, একাকীই ভোজন করে, তাহাকে কেবল 
। পাপী বুঝিতে হইবে। এই . প্রকারই মনুস্থৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, "অং স 



গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী--৩ অধ্যায় | ৬৬৫ 

অন্নান্তবস্তি ভূতানি পর্জন্যাদননসম্ভবঃ, 
বঙ্ঞান্তবতি সর্জন্যে! বজ্ঞঃ কর্মসমুন্তবঃ ॥' ১৪ ॥ 
কর্ম ব্রন্ষোন্তবং বিদ্ধি ব্রম্মাক্ষরসমুস্তবং । 
তন্মাৎ সবগতং ব্রহ্মা নিত্যং বজ্ঞে প্রতিন্তিতং ॥ ১৫ ॥ 

। কেবলং ভুংক্তে ষঃ পচত্যাত্মকাবুণাৎ । যক্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে।* 
(( ৩. ১১৮ )-_-র্থাৎ যে ম£্ষ্য নিজেরই জন্য ( অন্ন) প্রস্তত করে সে কেবল 
। পাপ ভক্ষণ করে। যজ্ঞ করিবার পর যাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহা “অমৃত” 
। এবং অপরের ভোজন হইয়া গেলে যাহ! অবশিষ্ট থাকে (ভুক্তাবশিষ্ট ) তাহ! 
। “বিধস' উক্ত হয় ( মনু ৩. ২৮৫ )। এবং সজ্জনের পর্ষে এই অন্নই বিহিত 
1 উক্ত হইন্নাছে ( গী, ৪. ৩১ দেখ)। এক্ষণে এই বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া 
। বল! হইতেছে যে, ষন্ত প্রভৃতি কর্ম কেবল তিল ও চাউল অগ্নিতে ভাজিবার 
॥ অন্যই নহে, আর স্বর্গ প্রাপ্তির জন্যই নহে) বরঞ্চ জগতের ধারণপোষণ হইবার 
। জন্য উহার যথেউ প্রয়োজন আছে অর্থাৎ যজ্ঞের উপরেই সমস্ত জগত 
| অবলম্িত-_]। 

(১৪) প্রাণীমাত্রের উৎপত্তি অন্ন হইতে হয়, অন্ন পর্জন্য হইতে উৎপন্ন হয়, 
পর্জন্য যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়ঃ এবং যঞ্ঞ কন্ম হইতে উৎপন্ন হয়। 
। [ মনুস্থতিষ্তেও মন্তুষ্যের এবং তাহার ধারগার্থ আবশ্যক অন্নের উৎপত্তির 
। বিষয়ে এই প্রকারই বর্ণন! আছে। মন্ুর প্লোকের ভাব এই যে, “যজ্ঞের 
। অগ্নিতে প্রদত্ত আনহৃতি স্ুর্যে পৌছায় এবং পব্রে সুধ্য হইতে (অর্থাৎ 
॥ পরম্পরান্ত্রে বঞ্ত হইতেই ) পর্জন্য উৎপন্ন হয়, পর্জন্য হইতে অন্ন, এবং অন্ন 
॥ হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়” € মনু, ৩, ৭৬ )। এই শ্রোকই মহাভারতেও আছে 

| ( মভা. শী. ২৬২. ১১ দেখ )। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২.১) এই পুর্বব- 
। পরম্পরা ইহা হইতেও পিছাছয়] দেওয়া হইয়াছে এবং এই ক্রম প্রদত্ত হইয়াছে-_- 
॥ প্রথম পরমাত্মা হইতে আকাশ হুইল এবং পরে বথাক্রমে বাঘু, অগ্রিৎ জল ও 
। পৃথিবীর উৎপত্তি হইল ?. পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, এবং অন্ন 
। হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল ।” অতএব এই পরম্পর! অনুসারে, প্রাণীমাত্রের 
৷ কম্্পর্য্স্ত কথিত পৃর্বপরম্পরাকে এক্ষণে কন্মের পুব্বে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির 
। পুর্ব্বে একেবারে অক্ষর ব্রহ্ম পর্য্যন্ত পৌছাইয্। সম্পূর্ণ করিতেছেন-_ ] 

(১৫) ব্ব্মের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ প্রক্কৃতি হইতে হহয়াছ্ে, এবং এই 
ব্রহ্ম অক্ষর হইতে অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন । অতএব (ইহা! বুঝ যে,) 
সর্বগত ত্রঙ্মই যনে সর্ধদ। প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 
। [ কেহ কেহ এই হ্লোকের ্রহ্ধ' শব্দের অর্থে প্রকৃতি” ধরেন না, তাহার! 
॥ বলেন ষে এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে বেদ” । কিন্তু '্র্ষ” শব্দের 'বেদ* অর্থ করিলে 

৮৪ 



৬৬৬ গীভারহ্স্য অথব! কর্মযোগশান্ত্র। 

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অধায়ুরিক্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥| ১৬ ॥ 

$$ যন্ত্াত্বরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্যেব চ সন্তবষ্টস্তস্য কাধ্যং ন বিদ্যতে 1 ১৭ ॥ 

| প্ররহ্ষ অর্থাৎ বেদ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন” এই বাক্যে আপত্তি না হইলেও 
। এইরূপ অর্থ করিলে “সর্বগন্ত ব্রঙ্গ বক্তেতে আছেন” ইহার অর্থ যথাবথ 
। লাগে না। এইজনা “মম যোনির্মহত ব্রহ্ম” € গী, ১৪, ৩) শ্লোকে প্রহ্ম" পদের 

। যে প্রক্কৃতি অর্থ আছে, তদনুসারে রামান্থজতাষ্যে এই অর্থ কর! হইয়াছে ষে. 
। এই স্থানেও রঙ্গ” শবে জগতের মুল প্রন্কৃতি বিবক্ষিত) এবং এই অর্থই 
। আমারও ঠিক মনে কইতেছে। ' ইহা! ব্যতীত মহাভারতের শাস্তিপর্কে, যক্ঞ-. 
। প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, “অনুযজ্ঞং জগৎ সর্ববং যজ্ঞম্চান্জগত সদ” ( শা,. 
॥ ২৬৭. ৩৪)---অর্থাৎ বন্ডের পশ্চাতে জগৎ এবং জগতের পশ্চাতে যত ॥. 
। ব্রঙ্গের অর্থ প্রক্কতি” করিলে এই বর্ণনার আলোচা শ্লোকের সহিত মিল হুইর! 
| বায়, কারণ অগতই প্রকৃত্তি। গীতারকস্যের সপ্ডম ও অষ্টম প্রকরণে ইহ! 
| সাবস্তার বল! হইয়াছে যে, পরমেশ্বর হইতে প্রকৃতি এবং ব্রিগুপাত্বক প্ররুতি 
। হইতে জগতের সমস্ত কর্ম কি গ্রকারে নিম্পন্ন হয়। এই প্রকারই পুরুষসক্রেও 
॥ বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবতার! প্রথম যগ্ত করিয়াই হ্ৃষ্টি নিন্মীণ করিয়াছেন। ] 

(১৬) হে পার্থ! এই প্রকার (জগতের ধারণার্থ) প্রবর্তিত কর্ম ব! 
যজ্ঞের চক্রকে যে এই জগতে পরে ন! চালায়, তাহার জীবন পাপরূপ ) এ ইন্দ্রিয়: 
লম্পটের ( অর্থাৎ দেবতাপধিগকে ন৷ দিয়া শ্বরং উপতোগকারীর ) জীবন ব্যর্থ। 
॥ [ন্বয়ং ব্রহ্মাই--মনুষোেরা নছে-_-লোকসকলের ধারণপোষণের জন্য যজ্ঞময় 
॥ কর্ম বা চাক্ভু্ব্ণাবৃত্তি উৎপন করিয়াছেন। এই সৃষ্টির ক্রম চলিতে থাকিবার 
। জন্য (শ্লোক ১৪) এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের নির্ববান্ন হইবার জন্য ( শ্লোক ৮),. 
। এই ছুই কারণে এই বৃত্তির প্রয়োজন আছে ; ইহ1 হইতে সিদ্ধ হয় যে, যঙ্ড- 
৷ চক্রকে অনাসক্ত বুদ্ধিতে জগতে সর্বদা চালাইয়। রাখা! উচিত। এখন ইহা 
1 জান! গেল যে, মীনাংসকদিগের বা ত্রক্নীধর্ম্ের কর্মকাণ্ড ( ষক্ঞচক্র ) গীতাধন্মে 
৷ অনাসক্ত বুদ্ধির যুক্তিতে কি প্রকারে স্থির রাখা হইয়াছে (গীতার, প্র, ১১ পৃ 
। ৩৪৮-৩৪৯ দেখ )। কোন সন্ন্যাসমার্গী বেদাস্্ী সন্দেহ করেন যে, আত্মজ্ঞানী 
। পুরুষের যখন এইখানে মোক্ষলাভ হয়, এবং তাহার বাহ! কিছু পাইবার থাকে, 
। সে সমস্তই তিনি এখানেই প্রাপ্ত হন, তখন তাহার কোনও কর্ম করিবার 
। প্রপ্জোজন নাই _এবং তাহার কন করাও উচিত নহে! ইহার উত্তর পরবস্তী 

_। তিন শ্লৌোকে দেওয়া যাইতেছে । ] 
(১৭) কিন্তু যে মনুষ্য কেবল আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্ম: 



গীতা, অনুবার্দ ও টিপ্লনী--৩ অধ্যায় ৬৬৭ 

নৈৰ তস্য কৃতেনার্থো৷ নাকৃতেনেহ কশ্চন 1 
ন চাস্য সর্ববভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 
তস্মাদসক্তঃ সততং কারধ্যং কর্ম সমাচর। 

তেই সত্্ষ্ঠ হরেন, তাহার জন্য (কেবল নিজের ) কোনও কার্ধ্য (অবশিষ্ট ) 
থাকে না; (১৮) এই প্রকারই এখানে অর্থাৎ এই জগতে ( কোনও কাজ ) 
করিলে বা না করিলে তাহার কোনও লাত হয় না; এধং সকল শ্রাণীতে 
তীঙ্গার কোন ( নিজের ) অভীষ্ট রুদ্ধ থাকে না। (১৯) অচএব অর্থাৎ যখন 
জ্ঞানীপুরুষ এই প্রকার কোনও অপেক্ষা রাখেন না, তখন তুমি (ফলের) 
আসক্তি তাগ করিয়া নিজের বর্তৰা কম্ সর্বদাই করিতে থাক; কারণ 
'আসক্কি তাগ করিয়। ষে ৰ্াক্তি কর্ম করে তীহার পরমগতি লাভ হুয়। 
॥ [১৭ হইতে ১৯ পর্যাস্ত গ্লোকগুলির টাকাঁকারগণ অনেক বিপর্যায় ঘটাই- 
1 য়াছেন, এই জন্য আমি প্রথমে উহাদের সরল তাবার্থই বলিতেছি। তিন 
। শ্লোক মিলিয়! ভেতু-নন্রমানযুক্ত একই বাকা । তন্মধ্যে ১৭ম ও ১৮ম গ্লোকে 
| প্রথমে সাধারণ রীতিতে জ্ঞানী পুরুষের কর্ণ না করিবার বিষয়ে বে সকল 
কারণ বলা হয়, সেই সকল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং এই 
1 কারণদমৃঙ্গ হইতেই গীতা যে অন্থষান বাহির করিয়াছেন তাহা! ১৯ম শ্লোকে 
। কারণ-বোধক “তম্মাৎ শবের প্রয়োগ করিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জগতে 
1 শোওয়া, বসা, উঠা বা জীবিত থাকা প্রভৃতি সকল কর্ম, কেহ তাগ করিবার 
1 ইচ্ছা করিলেও, তাগ করিতে পারে না । ততএব এই অধায়ের প্রারস্তে 
। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ভ্যাগ করিলে নৈষন্ম্যও 
। হয় না, আর না তাহা সিঙ্ধিপ্রাপ্তির উপায়ই হয়। কিন্ত ইহার উপর সঙ্যাস- 
। মার্গাদের কথা এই যে, "আমি কিছু সিদ্ধিলাতের জন্য কর্ম ত্যাগ করিভেছি 
না । প্রত্যেক মন্ুধা এই জগতে যাহা কিছু করে, তাহা নিজের ব 
1 অপরের লাভেরই জনা করে, কিন্ত মন্ুযোর স্বকীয় পরম সাধ্য হইতেছে 
| সিদ্ধাবস্থা অথবা মযোক্ষ এবং জ্ঞানী ব্যত্তি তাহার জানের দ্বারা তাহ! 
| লাভ করেন, এই জন্ত তাহার জ্ঞানলাঁত হইলে পর লাঁভ করিবার 
।কিছু থাকে না (১৭ শ্লোক )। এই অবস্থাতেই, চাই তিনি কর্ম করুন বা 
। নাই করুন-তীহার পক্ষে উতয়ই সমান। ভাল) বদি বল যে, লোকের 
॥ উপযোগের, জন্য তাহার কর্ম করা উচিত, তবে লোকদের নিকটেও তাহার 
কোন লেন-দেন নাই (স্লো, ১৮)। তবে ত্র কর্মা*করিব্ই বা কেন”? 
। ইহার উত্তর গীতা এই দেন যে, বখন কর্ম করা আর না করা উভয়ই 
॥ তোনার পক্ষে সমান, তথন কর্ম না,করিবার দিকেই তোমার এত ঝৌঁক 
কেন? শান অনুসারে যাহা কিছু প্রাপ্ত হুওয়৷ যার, তাহা আগ্রক্বিহীন 



৬৬৮ গীতারহস্য অথব৷ কর্দমযোগশাস্ত্ 

অসক্তো হ্যাচরন্কর্ম পরমাপ্জোতি পৃরুধঃ ॥ ১৯ | 

বুদ্ধিতে করিরা ছুটী লও। এঈ জগতে কর্ণ জ্ঞানী বা অক্ঞানী কেহই এড়াইতে 
। পারে না(। আপাতত দেখিতে ইহ1 বড়ই জটিল সমপ্যা মনে হয় যে, কর্ম 
। চলিয়া গিয়। থাকিয়া যায়, এবং জ্ঞানী বাক্তির নিজের জন্য উহা! আবশ্যক নহে ! 
|কিস্ত গীতার নিকট এই সমস্য। কিছু কঠিন লাগে না। গীতা বলেন যে» 
॥ যখন কর্ম ছাড়েই না, তখন তাহা করাই চাই । কিন্তু এখন স্থার্থবুদ্ধি ন৷ রাখিয়া 
। তাহা নিঃস্বার্থ অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাক। ১৯ম প্লোকে ম্মাৎ? 

৷ পদের প্রয়োগ করিয়া! এই উশদেশই অক্ুনকে দেওয়া! হইন্বাছে ; এবং ইহারই 
। পোষণে পরে ২২ম শ্লোকে এই দৃষ্টান্ত দেওয়! হইয়াছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী 
। ভগবাম ব্বয়ং নিঞ্জের কোনও কর্তব্য না থাকিলেও কর্্মই করেন। সার" 

। কথা, সপ্গযাসমার্শের লোক জ্ঞানী ব্যক্তির যে অবস্থা বর্ণন করেন, তাহ! ঠিক 
৷ মানিয়া লইলেও গীতার বক্তব্য এই যে, সেই অবস্থা হইতেই কর্শসন্ন্যাসপক্ষ 
। সিদ্ধ হইবার পরিবর্তে, সর্বদ! নিফাম কর্ম করিবার পক্ষই আরও দৃঢ় হইতেছে। 
| কিন্ত সন্ন্াসমার্গী টীকাকারদিগের কর্্মযোগের উক্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত ( ৭, 
| ৮, ৯) মান্য নহে; এইন্রন্য তাহার উক্ত কার্যযকারণভাবকে অথবা সমুদয় 

। অর্থপ্রবাহকে, বা পরে ব্যাখ্যাত তগবানের দৃষ্টাত্তকেও মানেন না (২২, ২৫ 
। ও ৩০)। তাহারা তিন লোককে ভাঙ্গিয়! চুরিয়! শ্বতন্ত্র বলিয়া ধরিয়াছেন; 
। এবং ইহার মধ্যে প্রথম ছুই শ্লোকে এই যে নির্দেশ আছে যে, জ্ঞানী 
। পুরুষের নিঞ্জের কোনই কর্তব্য থাকে না”, ইহাকেই গীতার চরম 

৷ সিদ্ধান্ত মানিয়। এই ভিত্তিতেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, গগবান জ্ঞানী- 

। পুরুষকে বলিতেছেন যে কর্ম ছাড়িয়া দাও! কিন্তু এই প্রকার করিলে 

। তৃতীয় অর্থাৎ ১৯ম ন্লৌকে অন্জুনকে যে সঙ্গে সঙ্গেই উপদেশ দিরাছেন যে 
৷ “আসক্কি ছাত্তিয়া কর্ম কর+ ইহা পৃথক হুইয়। যায় এবং ইকার উপপত্তিও 

। লাগে না । এই প্যাচ হইতে বাচিবার জন্য এই টাকাকারগণ এই অর্থ করিয়া 
| নিজেদের সমাধান করির়! লইয়াছেন যে, অজ্জভুন অক্ঞানী ছিলেন বলিয়াই তো 
৷ অর্জুনকে কর্ম করিবার উপদেশ কর! হইয়াছিল । কিন্তু এতটা! মাথা! ঘামাইবার 
। পরেও ১৯ম শ্লোকের “তম্মাৎ। পদ নিরর9৫থকই থাকিয়া যায়। এবং সঙ্গাস- 

৷ মার্গাদের কৃত এই অর্থ এই অধ্যায়েরই পুর্ধবাপর সন্দর্ভেরও বিরুদ্ধ হয় এবং, 

। গীতার অন্যান্য স্থলের এই উল্লেখেরও বিরুদ্ধ হয় যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরও আসক্তি 
। ত্যাগ করির়1 কন্দ করা: উচিত; আবার পরে তগবান ষে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, 
॥ এই অর্থ তাঁহাঁরও বিরুদ্ধ হইয়া যাঁর ( গী, ২. 8৭) ৩, ৭, ২৫১9, ২৩১৬৬, 

। ১১১৮, ৬৯ এবং গী. র. প্র. ১১ পৃ. উ২৪-৩২৭ )। ইহ! ব্যতীত আরও এক 

1 কথ আছে এই যে, এই অধ্যায়ে, যে কর্মযোগের ফলে কর করিলেও তাহা। 



গীত।, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৩ অধ্যায় । ৬৬৯ 

$$ কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমান্থিতা জনকাদয়ঃ। 

। বন্ধনকারণ হয় না, সেই কর্মযোগেরই বিচার চলিয়া আসিতেছে (গী. ২* ৩৯)) 
। এই বিচারের যধোই কোনও বুদ্ধিমান বাক্তিই “কর্ম ত্যাগ কর! ভাল”, এই 
। অসম্বদ্ধ কথ! বলিবে ন।। তবে ভাল, ভগবান 'এই কথ! কেন কহিতে লাগি- 
। লেন? অতএব নিছক সাম্প্রদায়িক ভাবের এবং টানাবুনা কর! এই অর্থ স্বীকার 
| কর! বায় না । যোগবাসিষ্ঠে লিখিত হইয়াছে যে, জীবন্ুক্ত জ্ঞানী বাক্তিরও কর্ম 
। করা উচিত এবং যখন রাম টিজ্ঞাসা করিলেন_-“আমাকে বল মুক্ত পুরুষ কর্ধ 
॥ কেন করিবে? তখন বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন-_ 
| জ্ঞল্য নার্থঃ কর্মত্যাগেঃ নার্থঃ কমসিমাশয়ৈই | 
| তেন স্থিতং যথা যদ্যৎ তত্বখ্বৈব করোত্যসৌ ॥ 
| “জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী বাক্তির কোনও লাতের উদ্দেশো কর্ম ত্যাগ করা বা কর্ম 
। করা হয় না, অতএব তিনি যখন যাহ! পাইবেন, তখন তাহা করিতে থাকেন” 
| ( যোগ, ৬. উ. ১৯৯. ৪1 এএই গ্রন্থেরই শেষে, উপসংহারে ফের গীঠারই 
। কথায়'পুর্বে কারণ দেখাইয়াছি। 
| মম নাস্তি কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন | 
| ___ ষখাপ্রাপ্ডেন তিষ্ঠামি হ্যুকর্মণি ক আগ্রহঃ ॥ 
। "কোন বিষয় কর! বা না কর! "আমার পক্ষে একই* ; এবং দ্বিতীয় পংক্কিতেই 
। বলা তইল যে, যখন উভয় ব্যাপার একই প্রকার, তখন আবার “কর্ম ন৷ 

“| করিবার আগ্রহই বা কেন ? যাহা! যাহা শাস্ত্রের রীতি অনুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
| তাহাই করিতে থাকি” (যো ৬. উ, ২১৬. ১৪)। এই প্রকার ইহার পূর্ব, 
। যোগবাসিষ্ঠে “নৈব তপ্য কৃতেনার্থে৷” প্রভৃত্বি গীতার শ্লোকই শবশ গৃহীত 
। হইয়াছে, এবং পরের ল্লৌোকে বগা হইয়াছে যে *্যদ্যথা নাম সম্পন্নং 
। তত্তথাইস্বিতরেশ কিং”*_-ম্লাহা প্রাপ্ত হয়েন তাহাই (জীবনুক্ত) করিতে 
| থাকেন, এবং কিছু প্রতীক্ষা করিল্পা বসিয়া থাকেন না (যো. ৬. উ. ১২৫, 
1৪৯, ৫০) শুধু যোগবাদিষ্ঠেই নহে, গণেশগীতাতেও এই অর্থেরই গ্রাতি- 
| পাঁদক এই শ্লোক আসিয়াছে__ 
| কিঞ্দিস্য ন সাধাং স্যাৎ সর্বনত্তযু সর্বদা | 

্ অতোহসক্ততয়া ভূপ কর্তব্যং কর্ম জন্তরভিঃ ॥ 
উহার অপর পরানীগণদ কোনই সাধা (প্রয়োজন) বাকী থাঁকে না, অতএব 

| কে রাজন! লোক্দিগের নিজ নিজ কর্তব্য অসক্ত বুদ্ধিতে করিতে থাকা 
॥ চাই” ( গণেশগীতা ২, ১৮)। এই সকল উদাহরণের প্রতি দৃষ্টি দিলে জান! 

। যায় যে, এই স্থলে গীতার তিন প্লোকের যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ আমি উপরে. 
। দেখা ইয়াছি, তাহাই ঠিক। এবং গীতার তিন শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ যোগ- 



৬৭০ গীতারহুস্য অথব! কর্শাযোগশান্ ৷ 

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্থসি ॥ ২০ ॥ 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তভদেবেতরো৷ জনঃ | 
স য্প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদন্বর্ততে ॥ ২১ ॥ 

। বাসিষ্ঠের একটা ল্লোকেই আসিয়া গিয়াছে, অতএব উহার কাধ্যকারণভাবের 
| বিষক্ষে সন্দেহ করিবার 'অবসরই খাকে না। গীতার এই সকল যুক্তি মহাধান- 
॥ পন্থার বৌন্ধগ্রন্থকারগণও পরে লইয়াছেন ( গী. র. পৃ. ৫৭৬-৫৭৭ এবং ৫৯১)। 

। উপরে এই যে বল। হইয়াছে যে স্বার্থ না থাকার কারণেই জ্ঞানী বাক্তির নিজ 
। কর্তব্য নিষ্কাম বুদ্ধিত্তে করিতে হয়, এবং এই প্রকারে কত নিফাম কর্ম 
। মোক্ষের বাঁধক হ₹ওয়! তো৷ দুরের কথা, উহা! দ্বারাই সিদ্ধি লা হয়-_ইহারই 
। সমর্থনে এখন দৃষ্টান্ত দিতেছেন __] 

(২*) জনকাদিও এই প্রকার কর্দের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
এইবূপ লোকসংগ্রহেরও উপরে দৃষ্টি রাখিয়া তোদার কম্ম করাই উচিত্ত। 
॥ [প্রথম চরণে নিষ্ষাম কন্মের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় তাহার উদাহরণ দিলেন 
। এবং ছ্িতীর চরণে ভিন্ন রীতির প্রতিপাগন আরস্ত করিয়া দিলেন। ইহা! তো! পিঙ্ক 
। কর! হইল যে ভ্রোণী ব্যক্তিধিগের লোকসমৃহ্ে কোন বাধা থাকে নাঃ তথাপি 
( যখন তাহার। কম ছাড়িতেই পারেন না, তখম তাহাদের নিষ্ষাম কম্মাই করা 
। উচিত। কিন্তু, য্িও এই যুক্তি নিয়মসঙ্গত যে, কর্ম্ম বখন ছাড়াই যায় না, তখন 
।উহা! করাই উচিত) তখাপি কেবল ইহ! হইতেই সাধারণ মন্ুষ্যের ইহা সম্পূর্ণ 
| বিশ্বাস হয় না । মনে সংশর হয় যে, কর্ম ছাড়িলেগু ছাড়ে না বলিয়াই কি কর্ম 
| কর! উচিত, উহ্বাতে অন্য কোন সাধ্য কি নাই ? খতএব এই শ্লোকের দ্বিতীস্ 
। চরণে ইহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন যে, এই জগতে নি কম্মের দ্বারা লোক 
॥ সংগ্রহ করা! জ্ঞানী ব্যক্তির এক অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ «প্রত্যক্ষ প্রয়োজন আছে। 
। “লোকসংগ্রমেবাপি”র এএবাপি* পঙ্ের ইহাই তাৎপর্যা, এবং ইহা দ্বারা সুস্পঞ্ট 
| হইতেছে বে এখন তির গ্রণালীর প্রতিপাদন আরস্ত হইয়াছে। “লোকসংগ্রহ” 
॥ শবে “লোক?এর অর্থ ব্যাপক ; অতএব এই শবে কেবল মনুষ্যজাতিকেই নহে, 
॥ বরুধ্চ সমস্ত জগভকে সতমার্গে আনিয়া উহ্বাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার 
। উপযুক সংগ্রহ করা, অর্থাৎ তালরূপ ধারণ, পোষণ, পালন ব| রক্ষা! কর! ইত্যাদি 
| সকল বিষয়েরই সমাবেশ হয্ন। গীতারহন্তের একাদশ গ্রকরণে ( পৃং৩৩২-৩৩৯ ) 
॥ এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিচার করা হইয়াছে, স্কাই আমি এখানে উহার 
। পুৰরুক্তি করিলাম না। এক্ষণে প্রথমে ইহা বলিতেছেন যে, লোকসংগ্রন্ 

॥ করিবার এই কর্তব্য ব! অধিকার শুধু জ্ঞানী বাক্তিরই কেন--] 
(২১) শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ আত্মক্ঞানী কর্দুযোগী ) পুরুষ যাহ! কিছু কষেন, 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রবী--৩ অধ্যায়। ৬৭৯ 

ন মে পার্থান্তি কর্তধ্যং ব্রিধু লোকেঘু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥ 
যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতজ্দ্িতঃ। 
মম বত্মণনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩॥ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহং । 

ংকরস্য চ করত! স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥ 

তাহাই অম্য অর্থাৎ সাধাবণ মনুষ্যও করিয়া থাকে। তিনি থাহাকে প্রমাণ 
বলিয় হ্বীকার করেন, লোকে তাহারই অনুকরণ করে। 
। [ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্গেও প্রথমে “সত্যং বদ *ধর্মং চর+ ইত্যাদি উপদেশ করা 
। হইয়াছে এবং ফের শেষে বল৷ ক্ইয়াছে যে প্যখন সংসারে তোমার সন্দেহ হইবে 
। যে এখানে কি প্রকার ব্যবহার করিৰে, তখন জ্ঞানী, যুক্ত ও ধান্মিক ত্রাহ্গণ যে 
॥ প্রকার ব্যবহার করেন সেই প্রকার ব্যবস্থারই করিযে” (তৈ2. ১,১১৪ 9। 
॥ এই অর্থেরই এক শ্লোক নারায়ণীর ধন্ধেও আছে ( মতা, শা. ৩৪১ ২৫)) 
। এবং এই ভাবেরই মরাঠীতে এক শ্লোক আছে, যাহা ইহারই অনুবাদ এবং 
(যাহার সারমর্শ এই ঘে, “শোকের কল্যাণকারী মনুষ্য যে প্রকার ব্যবহার 
| করেন এ প্রকারই, এই সংসারে, সকল লোকই করিয়া থাকে |” এই তাবই 
। এই প্রকারে পরিষ্ক,ট করা যাইতে পারে-_“দেখ, ভাল লোকেরই চালচলনে 
। সমস্ত সংসার চলে ।” এই লোককল্যাণকারী পুরুষই গীতার “শ্রেষ্ঠ, কম্মষোগী । 
। শ্রে্ঠ শবের অর্থ “আত্মজ্ঞাপী সন্্াসী? নহে (গী. ৫.২)। এখন তগবান 
। দ্বয়ং নিজের দৃষ্টান্ত দিয়। এই অর্থই আরও দৃঢ় করিতেছেন যে, আত্মক্ঞানী 
॥ ব্যক্তির স্থার্থবুদ্ধি চলিয়া! গেলেও, লোকছিতকর কম্ম তাহাকে ছাড়ে না-_-] 

(২২) হে পার্থ! (দেখ যে,) ব্রিভুবনে আমার কোনও কর্তব্যই 
( অবশিষ্ট ) নাই, (আর ) ৫কান অপ্রাপ্ত বস্ত পাইবারও বাকী নাই? তথাপি 
আমি কর্ম করিয়াই চলিয়াছি। (২৩) কারণ যদি আমি কদাচিৎ আলস্য 
ত্যাগ করিয়া কর্মে প্রবৃন্ত না থাকি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য সর্বপ্রকারে 
আমারই পথ অনুসরণ ক'রবে। (২৪) যদ্দি আমি কর্ম না করি, তবে এই 

সমস্ত লোক উৎমন্ন অর্থাৎ নষ্ট হইয়! যাইবে, আমি সঙ্করকর্ত। হইব এবং আমার 
হস্তে এই প্রজাগণের ধবংস হুহুবে। 

। [ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া এই গ্লোকে সুল্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে 
| লোঁকসংগ্রহ কিছু অন্যায় নহে। এইরূপ আমি উপরে ১৭ হইতে” ১৯ম পর্যন্ত 

।ক্নোকের এই যে অর্থ করিয়াছি যে, জ্ঞানপ্রাপ্তির পর কোন কর্তব্য ন! 
। থাকিলেও জ্ঞানীর নিষাম বুদ্ধিতে সমস্ত ক্র করিতে থাক| উচিত; তাহাও 



৬৭২ গীতারহপ্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র। 

$$ সক্তাঃ কন্মণাবিদ্বাংসো যথা কুর্ববস্তি ভারত । 
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাহসক্তশ্চিকীধুর্লোকসংগ্রহং ॥ ২৫ ॥ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কন্মসংগিনাং | 
জোষয়েৎ সর্ববকম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬॥ 

। ব্বয়ং ভগবানের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে । যদ্দি না হয়, তবে এই 
। দৃষ্টাত্তও নিরর্থক €ুইবে (গী. বু. পৃঃ ৩২৬-৩২৭)। সাংখ্যমার্গ ও কর্ধামার্গের মধ্যে 
। এই একটা খুব বড় পার্থক্য আছে যে, সাংখ্যমাগের জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত কর্ম 
। ছাড়িয়া বসেন, চাই এই কম্মভ্যাগের ফলে যজ্ঞচক্র ডুবিয়া যাউক অথব! 
। জগভের কিহ্ হউক উনি তাহার কোন পরোয়া করেন নাঃ এবং কন্মমাগের 
॥ জ্ঞানী ব্য শুধু নজেগ জন্য আবগ্তক না হুহলেও লোকসংগ্রহকে মহস্বপূর্ণ 

।আবপ্তক কার্ধ) ানরা, তজ্জন্ত ।নজ ধশ্মান্গুসারে সমস্ত কাজ করিতে খাকেন 
। ( গা. র. ১১ প্র. পৃ ৩৫৬৩৫৯)। ইহা বলা গইয়াছে যে, স্বয়ং ভগবান কি 
॥ করেন। এখন জ্ঞানীগণের ও অজ্ঞানীগণের কর্মের ভেদ দেখাইয়। বলিতেছেন 
॥ বে, অজ্ঞানীদগকে তান কারবার জন্ত জ্ঞানীর আবশ্তক কত্তব্য ক--] 

(২৫) হে অক্ঞুন! যে প্রকার (ব্যবহারিক) কর্মে আসক্ত অজ্ঞানী 
লোক ব্যবহার করে, লোকসংগ্রহেচ্ছ জ্ঞানী ব্যক্তির আসক্তি ছাঁড়য়া সেই 
প্রকার ব্যবহারই কর! উচিত। (২৬) কর্মে আসক্ত অজ্ঞানীদ্দিগের বুদ্ধিতে 
জ্ঞানী ব্যক্তি ভেদভাব উৎপন্ন করিবেন না) (1নজে) যুক্ত অর্থাৎ যোগঘুক্ত 
হুহয়। সমস্ত কর্ম করিবেন এবং লোকাদগকে সানন্দে করাহবেন। 
। [ এই শ্লোকের অর্থ এই যে, অজ্ঞানীদগের ঝুদ্ধতে ভেদতাব উৎপন্ন করিবে 
। না এবং পরে ২৯ম শ্লোকেও এহ কথাই আবার বল। হহগাছে। কিন্তু হহার 

॥ আভগপ্রায় ইহা! নহে যে, লোকাদগকে অজ্ঞ/নী করিয়া রাখিবে। ২ম শ্লোকে 
। বলা হইয়াছে ষে, জ্ঞানা ব্যাঞ্জর পোকসংগ্রহ করিতে হইবে, এবং লোকাদগকে 
। চতুর করাই হইল লেকসংগ্রহের অর্থ। ইহার উপর সংশয় হর এই যে, 
৷ লোকসংগ্রঞহ যা কারতে হয়, তবে জ্ঞানাপুরুষের স্বরং কর্ম করিবার প্রয়োজন 
॥ নাই ; পোক্াদগকে বুঝাহ্ক। দিলেহ-জ্ঞানেপ্ন উপদেশ করিলেই--কাজ 
| চলিয়া! যার । ভগবান তাহার এছ ডত্তর দেন যে, সদাচরণের দৃঢ় অভ্যাস 
॥ যাহার হুর নাই, (এবং সাধারণ লোক এই প্রকারই হয় ) তাহাকে যদি 

কেবল মুখে উপদেশ দেওয়া যার়-_কেবল জ্ঞানাশক্ষা দেওর! হয়--তবে সে 
। নিজের অস্াদূত ব্যবহারের সমর্থনেই এহ ত্রঙ্গজ্ঞানের অপপ্রয়োগ করে; 
। এবং “অমুক জ্ঞরনী ব্যক্তি তো 'এই প্রকার বেন” এই প্রকার নিরর্থক কথা 
। তাহাকে বাঁপতে-শুনিতে দেখা যায় 4 এহরূপে ষ্দি জ্ঞানী ব্যক্তি কন্ম 
। একেবারে ছাড়িয়৷ দেন, তবে তিনি অজ্ঞানী লোকাদগের নিরুদ্যোগী হৃহবার 



গীতা, অনুবার্ধ ও টিপ্লনী--৩ অধ্যায় । ৬৭৩ 

প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কণ্্মাণি সর্যশহ | 
অহঙ্কারবিষুটাত্সা কর্তহমিতি মনাতে ॥ ২৭ ॥ 
তত্ববিস্তু মহ্াবাহে। শুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ | 
গুণ গুণেষু বর্তম্ত ইতি মত্বা ন সজ্জ্রতে &॥ ২৮ ॥ 

। পক্ষে এক তৃষটাত্তই হুইন্ঈ! পড়িবেন। মগষ্যের এই প্রকার বাকুচতুর, কথা- 
। চালাচালি দ্বারা তেদসাধক বব! উদ্যোগহীন হওয়াই বুদ্ধিভেদ ? এবং মনুষ্য 
| বুদ্ধিতে 'এই:প্রফারেন তেদভাব উৎপন্ন কলিয়! ছেওয়। জ্ঞানী ব্যকির কর্তব্য 
। নহে । অতএব গীত! এই শিঙ্ধান্ত করিক্লাছ্ছেন বে, যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইবেন, তিনি 
। লোকসংগ্রছের জন্য _ লোকদ্দিগকে কর্ম্দকুশল ও সদাচরণশীল করিবার জন্য-__. 
। শ্বরং সংসায়ে থাকিয়া :নিাম কর্মের অর্থাৎ সদ্দাচরণের প্রত্যক্ষ নৃষ্টাস্ত লোক- 
॥ দিগকে দেখাইযেন এবং তদকুসারে আচরণ কন্বাইঘেন । এই জগতে উহার 
। ইহাই-অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ কার্য (গী. র. পৃ ৪*৮)। কিন্ধ গীতাত্ব এই অভিপ্রায় 
। ন! বুঝিনা কোন €কান টাকাকার এই গ্লোকের বর্গি বিপন্মীভ অর্থ করেন বে 
। “ভ্রানী বাক্তির অজ্ঞানীদিগের সমানই কর্ম করিবার ভড়ং রাখা উচিত, যাহাতে 
। অক্ঞানী লোক বালক থাঁকিয়াই নি কর্ম করিতে থাকে”! তবে বল যে, 
। দাস্তিক আচরণ শিক্ষা দিয়! অধব। লোকসকলকে জজ্ঞানী থাকিতে দিয়া, 
। জানোয়ারদিগের ন্যায় উহাদিগের দ্বারা কর্্প করাইয়! লইবার জন্যই গীতা! 
। প্রবৃত্ত হইয়াছে! বাহার ইহ! দৃঢ় প্রভীতি হইয়াছে যে জ্ঞানী হ্যক্তি কর্ণ 
| করিবে না, সম্ভবত তাহার নিকট লোকসংগ্রহ একট! ঢং বলিয়া মনে হয়, 
। কিন্ধ গীতার প্রক্কৃত অতিপ্রান় তাহা নহে। তগবান বলিতেছেন যে, জ্ঞানী 
। ব্যক্তির কর্ম্দসমূহের মধ্যে লোকসংগ্রহ এক মহত্বপূর্ণ কর্ম) এবং জ্ঞানী বাত্তি 
। নিজের উত্তম আদর্শের দ্বারা! উহ্ারদদিগকে শোধরাইবার জন্য--বালক প্রস্তত 
। করিনা রাখিবার জন্য নহে--কর্্মই করিবে (গী. বং প্র, ১১, ১২)। এখন এই 
॥ সংশয় হইতে পারে যে, বদি আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি এই প্রকার লোকসংগ্রহের জন্য 
সাংসারিক কর্ম করিতে থাকেন, তবে তিনিও অজ্ঞানীই হইয়া যাইবেন ; 
।, অত্তএব ম্পষ্টরূপে বলিতেছেন যে, যঙ্গিও জ্ঞানী গ অন্ঞানী উভয়েই সংসারী 
। হয়, তথাপি ইহাদের/[ব্যবহারে প্রভেদ কি এবং)ক্তানীর নিকটে জ্ঞানীর কোন্ 
। বিষরে শিক্ষ£ লইতে হুইবে-_] 

(২৭) প্রর্কাতির ( সত্ব-রজ-তম ) গুণসমূহ হইতেই সর্বপ্রকার কেম্্ উৎপন্ন 
হয়; কিন্তু অহস্কারমুগ্ধ (অক্ঞানী ব্যক্তি )মনে করে যে আমি কর্তী) (২৮) 
কিন্তু হে মহাবাহু অঙ্ঞুন! “গুণ ও কর্ম উভয়ই আমা হইতে ভিন্ন এই তত্ব 
বিনি জানেন, সেই (জ্ঞানী ব্যক্তি") গুণসমুহের নিজেদের মধ্যে এই খেলা! 

৮৫ 



৬৭৪ গীতারহ্স্য অথবা কক্মযৌগশানস্ত্র । 

প্রকৃতেগুনিসম্মুটাঃ সজ্জন্তে গুণকর্্ম | 
তানকৃত্রবিদে। মন্দান্ কুণন্বিন্ন বিচালয়েহ ॥ ২৯ ॥ 

8 ময়ি সর্বাণি কমণণি সংন্যস্যাধ্যাতচেতস | 
নিরাশীনিম'মে তূত্ব যুদ্ধান্য বিগতত্বরঃ ॥ ৩০ || 

6 যে মে মতমিদং নিত্যমন্ুৃতিষ্ঠন্তি মানবাঃ । 
শ্রন্ধাবস্তোহনসুয়ন্তে। মুচ্যস্তে তেপি কম ভিঃ ॥ ৩১ ॥ 

চলিতেছে ইহ! বুবির1 ইহাতে আসক্ত হন না। (২৯) প্রকৃতির গুণসকলের 
স্বার। সংসুচ লোক গুণ ও কর্ম্েই আসক্ত থাকে ;) এই অসর্বজ্ঞ ও মন্দ ব্যক্তি- 
দিগকে সর্বজ্ঞ ব্যক্তি (নিজের কর্মত্যাগ পূর্বক কোন অচ্চিত মার্গে লাগাইয়।) 
বিচলিত করিবেন ন1। |] 
। [ এখানে ২৬ম প্লোকের অর্থেরই অস্কবাদ করা হইয়াছে । এই শ্লোকে এই 
॥ যে সিদ্ধান্ত আছে যে, প্রকৃতি তিব্র এবং আত্। তিন্ন, প্রকৃতি অথব। মায়াই যাহ! 
। কিছু করিতেছে, আত্ম! কিছু ধরে না করে না, এই তত্ব যিনি জানিয়া লয়েন, 
। তিনিই বুদ্ধ অথবা জ্ঞানী হইয়! যান, কর্ম তাহার'বন্ধন হয় না, ইত্যাদি-_-উহা 
। সূপে কাপিল-সাংখ্যশান্ত্রের । গীতারহস্যের সপ্তম প্রকরণে (পৃঃ ১৬৬-১৬৮ ) 
৷ ইহার পূর্ণ আলোচন| কর! হইয়াছে, তাহা দেখ। ২৮ম শ্লোকের কেহ কেহ 
| এই অর্থ করেন যে, গুণ অর্থাৎ ইন্ত্রিয়সকল গুপসমূহে অর্থাৎ বিষয়সমূহে বিচরণ 
। করে। এই অর্থ শুদ্ধ নহে; কারণ সাংখ্যশান্ত্র অনুলারে এগারে ইন্দ্ির এবং 
। শব্দম্পর্শ প্রভৃতি পাচ বিষয় মূল-প্রক্কতির ২৩ গুণেরই অন্তর্গত গুণ। কিন্তু ইহ! 
 অপেক্ষ! ভাল অর্থ তো! এই ষে, প্রকৃতির সমস্ত- অর্থাৎ চবিবশ গুণকে লক্ষ্য 
। করিয়াই এই *গুণা গুণেষু বর্তস্তে”র সিদ্ধাস্ত স্থির কর! হইয়াছে ( গী. ১৩, 
॥ ১৯২২ এবং ১৪, ২৩)। আমি উহার শবশ' ও ব্যাপ কতাবে অনুবাদ 
। করিয়াছি । ভগবান ইহা! বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী ও অক্ঞানী একই কর্ম কর্িলেও 
৷ উহ্নাতে বুদ্ধির দৃষ্টিতে "অনেক পার্থক্য থাকে (গী. র. পৃ ৩১৩ ও ৩৩১)। 
। এখন এই সম্পূর্ণ মালোচনার সারস্বরূপ এই উপদেশ করিতেছেন--] 

(৩*) (এইজন্য হে অজ্জঞুন!) আমাতে অধ্যাতববুদ্ধিতে সমস্ত কর্ধথ সংন্যাস 
অর্থাৎ অর্পণ করিয়া এবং (ফলের ) আশ! ও মমতা ছাড়িয়। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়! 
যুদ্ধ কর! 4 
। [এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই উপদ্দেশ অনুসারে ব্যবহার করিলে কি ফল 
। লাভ হয় এবং ব্যবহার না করিলে কি প্রকার গতি হয়-_- ] 

(৩১) বে শ্রন্ধাবান (ব্যক্তি) দোষ 'অন্বেষণ না করিয়! আমার এই মতান্থ- 
সারে নিত্য চলেন, তিনিও কর্ম হইতে অর্থাৎ কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। 



গীতা, অনুবাঁদ ও টিপ্পনী-_$ অধ্যায় । ৬৭৫ 

ঘে' ত্বেতদভ্যসূয়ন্তে। নানুতিষ্ঠন্তি মে মতং। 
সর্বজ্ঞানবিঘুঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ 

88 সদৃশং চেফ্টতে স্বস্যাঃ প্রকূতেজ্তানবানপি | 
প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ 
ইন্ডদ্রিয়স্যন্ড্রিয়স্যার্থে রাগছেষে। ব্যবস্থিতৌ । 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্ৌ হাস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ & 

(৩২) কিন্ত ঘে দোষদৃ্টিতে সন্দেহ করিয়া! আম্মার এই মতান্ুসারে না চলে, 
সেই সর্বজ্ঞানবিমূঢ় অর্থাৎ নিরেট মূর্ধ অবিবেকীদিগকে নষ্ট বলিয়া! জানিও। 
। [ কর্ম্মফোগ নিষাম বুদ্ধিতে কর্ম করিবার জন্য বলিতেছে। উহার শ্রেয়ঙ্করত। 
॥ সম্বন্ধে উপরে অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা যে কফলশ্রতি বল! হইয়াছে, তাহ! 
॥ স্বার সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইতেছে বে, গীতাঁতে কোন্ প্রকারের বিষয় প্রতিপন্ন 
।হ্নাছে। এই কম্মযোগ-নিরূপপেরই পরিপোষণের জন্য ভগবান প্রকৃতির 
। প্রবল ভাব এবং উহ্ছার প্রতিরোধের জন্য ইন্ড্রিয়নিগ্রছের বর্ণনা করিতেছেন--] 

(৩৩) জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতি অনুসারে চলেন । সমস্ত প্রাশীহু 
(নিজ-নিজ ) প্রকৃতি অনুসারে থাকে, (সেখানে) নিগ্রহ (জবরদস্তি) কি 
করিবে ? (৩৪) ইন্দ্রির এবং উক্ার (শব্দম্পর্শ আদি) বিষসমূহে প্রীতি ও 
ছেষ (হুই-ই ) ব্যবস্থিত্ত অর্থাৎ স্বভাবতই জাছে। প্রীতি ও ছেষের বশবর্ভী হওয়া 
উচিত নহে (কারণ ) ইহার! মনুষ্যের শত্রু । 
॥ [৩৩ম গ্লোকের “নিগ্রহ' শবের অর্থে নিছক সংষমন'ই নহে, কিন্ত উহার 
। অর্থ “জবরদত্তি অথবা “₹ঠ” | ইন্জ্িয়সমূহের যথাযুক্ত সংযম তো গীতার 
। অতিপ্রেত, কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, হঠপুর্বক বা জবরদস্তি ঘা! ইন্দিয্- 
। সমুহের স্বাভাবিক বৃত্তিকেই একেবারে মারিয়া] ফেল! সম্ভব নহে। উদাহরণ 
॥ ধর, যে পধ্যস্ত দেহ আচ্ছে সে পধ্যস্ত ক্ষুধা পিপাস! প্রভৃতি ধর্ম, গ্রকৃতিসিদ্ধ 
| হইৰার কারণে, দুর হইতে পাকে না) মনুষ্য ষতই কেন জ্ঞানী হউক না, 
। ক্ষুধা লাগলেই তিক্ষা করিতে উহাকে বাহির হইতে হর, এইজন্য চতুর 
॥ ব্যক্তিদিগের জবরদস্তি করিয়! ইন্ছ্রিয়মকলকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলিবার বুথ! হঠ 
4 কর! কর্তব্য নকে.১ এবং যখাধুক্ত সংযমের দ্বারা উহাদ্দিগক নিজের বশে আনির! 
॥ উহাদের হ্বভাবসিদ্ধ বৃত্তিসকলকে লোকসংগ্রহার্থ প্রয়োগ করা কর্তব্। 
। ৩৪ম প্লোকের “ব্যবস্থিত” পদ্দে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে বে নখ ও দুঃখ হুই 
॥ বিকার স্বতন্ত্র; এক অপরের অভাব নহে (গী. র. প্র, ৪ পৃ ১৭০ ও ১১৪)। 
। প্ররুতি অর্থাৎ শ্যপ্টির অথণ্ডিত ব্যাপারে কয়েকবার আমাকে এমন সকল 
। বিষয় করিতে হয়, বাছা! আমার নিজের পছন্দসই নহে (গী, ১৮, ৫৯) 
। এবং যদি না করি, তবে নির্বাহ হয় মা। এইরূপ সময়ে জ্ঞান ব্যক্তি এই 



৬৭৬ গ্লীতারহস্য অথব। কর্মযোগশাক্ত্ । 

88 শ্রেয়ান্ স্বধমে? বিগুণঃ পরধর্মৎ শ্বনুতঠিতাৎ। 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধমে৭ ভয়াবহঃ 17 ৩৫ ॥ 

॥ কম্মসকলকে অনিচ্ছ! সন্বেও কেবল কর্তব্য জানিয়া করিয়! যান, অতএব 
। পাপ-পুণ্য হইতে নিলিপ্ত থাকেন; এবং অজ্ঞানী উহ্ধাতেই আসক্তি রাখির। 
। ছুঃখ পায়) তাস কবির বর্ণনানগসারে বুদ্ধির দৃষ্টিতে ইহাই এই উতয়ের মধ্যে 
॥ অত্যন্ত গুরুতর প্রডেদ। কিন্ত এখন আর এক সংশয় আমিতেছে এই ষে, 
॥ বদিও ইহ! সিদ্ধ হুইয়! গিয়াছে যে, ইন্ত্রিরসকলকে বলপুর্ধবক মারিয়া ফেলিয়! 
॥ কর্ম্মত্যাগ করিবে না, কিন্তু অনাসক্ত বুদ্ধিতে সকল কর্ম ই করিতে থাকিবে ॥ 
॥ কিন্ত যদি জ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধের ন্যায় হিংসাত্মক ক্রু,র কর্ম কর! অপেক্ষা কৃষি, 
॥ ব্যবসায় বা ভিক্ষা প্রভৃতি কোন অহিংসামূলক ও সৌমাভাবের কর্ম করে 
॥ তবে তাহা কি প্রশস্ততর নহে? ভগবান ইহার উত্তর দিতেছেন--- ] 

(৩৫) পরধর্মের আচরণ স্থুথে করিতে পারিলেও তদপেক্ষা নিজের ধর্ম 
অর্থাং চাতুর্বর্যবিকিত কর্ম ই অধিক শ্রেরস্কর )€ ফের চাই ) তাহা বিগুণ জর্থাৎ 
দোববুস্ত হইলই বা। ন্বধন্্ অনুসারে (চলিয়। ) মৃত্যু ঘটিলেও তাহাতে মঙ্গল 
হয়, (কিন্ত) পরধর্্ম ভয়ঙ্কর ! 
৷ [ স্বধন্ম অর্থে স্বৃতিকারেরা চাতুর্বর্ণাব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক মন্য্যের জন্য 
। শাস্ত্রের দ্বার! যে ব্যাপার নির্ধারিত করিয়] দিয়াছেন ভাহ1) ন্বধর্থের অর্থ মোক্ষ- 
| ধর্ম নহে। সকল লোকের কল্যাণের জন্যই গুণকর্ধববিভাগের দ্বার! চাতুর্ববর্ণা- 
| ব্যবস্থা! (গী, ১৮, ৪১) শান্ত্রকারগণ প্রবর্তিত ফরিয়াছেন। অতএব ভগবান 
| বলিতেছেন যে, ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রির প্রভৃতি জ্ঞানী ভইর! গেলেও নিজ নিজ ব্যবসার 
। করিতে থাকিবে, ইহাতেই উহাদের এবং সমাজের কল্যাণ, এই ব্যবস্থায় বারম্থার 
। গোলমাল কর! উচিত নহে ( গী, র. পৃঃ ৩৩৮ ও ৫৯*২-৫০৩)। *তেলীর় কম্মম 

1 বদি তানুপী করে, দৈব তারে নাহি মারে, আপনি সে মরে* এই প্রচলিত 
। প্রবাদেরও ইহাই ভাঁবার্থ । যেখানে চাতুর্বপ্যব্যবস্থার চলন নাই সেখানেও, যে 
। সমস্ত জীবন সৈনিকের কার্যে কাটাইল, তাহার যদি কোন কাজ করিতে হয়, 
তবে সিপাহির ব্যবসায়ই তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে, ইহাই সকলে 
॥ শ্রেযস্কর মনে করিবে ? দর্জির ব্যবসায় তাহার পক্ষে স্থবিধা হইবে না ? এবং 
; এই যুক্কিই চাতুর্ববপ্যব্যবস্থার জন্যগু উপযোগী । চাতুর্বর্ণা-ব্যবস্থা তাল কি 
। মন্দ, সে প্রপ্ন ভিন্ন; এবং তাহা এখানে উপস্থিতও হইতেছে না । 
। এ বিষয় তো নির্ধ্বিবাদ যে, সমাজের সমুচিত্ত ধারপপোষণ হইবার জন্য 
৷ কৃষির ন্যায় 'নিরুপদ্রব ও সৌমাভাবের ব্যবসায়েরই ন্যায় অন্যান্য কর্ম্মেরও 
$ প্রয়োজন আছে। অতএব ধখন একবার কোন উদ্যোগকে-_চাই তাহ! 
। চাতুর্বণ্যব্যবস্থা অন্ুসারেই স্বীকার কর বা শ্বেচ্ছাক্রমেই স্বীকার কর--- 
| ধন্মন বলিয়া স্বীকার করিলে, তখন কোন অবসরবিশেষে উহাতে ফাকি বাকি 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্নী--৩ অধ্যায় । ৬৭৭ 

ভভদ্ুন উবাচ । 
$ অথ. কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ। 

অনিচ্ছন্নপি বাষেঃয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 
শ্রীভগবানুবাচ । 

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুন্তবঃ | 
মহাশনো। মহাপাপ বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥ 
ধূমেনাব্রিয়তে বহির্ষথাদর্শো মলেন চ। 
যথোল্বেনাবুতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবুতং ॥ ৩৮ ॥ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন গ্ানিনে1 নিত্য বৈরিণ| | 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুষ্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯ 

। করিয়! নিজের কর্তব্য কম ছাড়িয়া বস! ভাল নহে ঃ আবশ্যক হইলে এ 
। ব্যবসায়েই প্রাণ দিতে হইবে । বস্, এই শ্লোকের ইহাই ভাবার্থ। যেকোন 
। ব্যাপার বা! লাভের কর্ম হউক না কেন, তাহাতে কে।ন-না-কোন দোষ 
। সহজেই বাহির করা! যায় (গী, ১৮. ৪৮ )।1 কিন্তু এই একটুখানি খুঁতের, জন্য 
॥ নিজের নির্ধারিত কর্তব্ই ছাড়িয়া দেওয়া কোন ধর্শশ নহে। মহাভারতের 
। ব্রাহ্গণ-ব্যাধসংবাদ্দে এবং তুলাধারু-াজলিসংবাদেও এই তত্বই উক্ত হইয়াছে, 
। এবং তথাকার ৩৫ম ক্সোকের পূর্ববার্ধ মনুস্থতিতে ( ১০. ৯৭.) এবং গীতাতেও 
। (১৮. ৪৭) উদ্ধৃত হুইয়াছে। ভগবান ৩৩ম ল্লোকে বলিয়াছেন যে, “ইন্জিয়- 
। সমূহকে মারিবার হঠ চলে না"; এই সম্বন্ধে অঞ্জন প্রশ্ন করিলেন যে, 
। ইক্ড্িয়সমুহকে মারিবার হঠ কেন চলে না, এবং মনুষ্য নিজে ইচ্ছ! না করিলেও 
| মনা কর্মের দিকে কেন ঝুকিয়া পড়ে ? ] 

অঞ্জুন বলিলেন_-(৩৬ ) হে বাষের ( জীকৃষ )! এখন (ইহ! বুঝাও যে) 
মনু নিজের ইচ্ছা না খাকিলেও কিসের প্রেরণায় পাপ করে, বল কোন প্রকার 
জবরদন্তিতে করিয়] থাকে । শীভগধান বলিলেন-_ (৩৭) এই বিষয়ে ইহ! 
বুঝ যে, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন অত্যন্ত পেটুক ও পাঁপী এই কাম ও এই ক্রোধই 
শক্র। (৩৮) ঘে প্রকার ধোয়া দ্বারা অগ্নি, ধুলি দ্বারা দর্পণ এবং ক্রেদের, খার। 
গর্ভ ঢাক। থাকে, সেই এ্রকারই ইহা হ্বারা৷ এই সমস্ত ঢাকা আছে। (৩৯) হে 
কফৌন্তের! জ্ঞানীর পক্ষে ইহা কামক্পপ নিত)বৈরী সর্বদাই অভূপ্ড অগ্নিই ; ইহ! 
জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। 
॥ [ইহা মন্থুর উক্তিরই অনুবাদ ১ মগ বলিয়াছেন যে, “ন জাতু কাস: কামানা- 
। মুপভোগেন শাম্যতি । হবিষ! ক্ুষ্ণবন্মে ব ভূয় এবাতিবর্ধতে” ( মনু ২, ৯৪ )-_- 
কামের উপভোগের দ্বারা কাম কখনও কমে না, বরঞ্চ ইন্ধন দিলে অনি যেমন 
। বাড়িয়া বায়, সেই প্রকারই ইহাও অধিকাধিক বাড়িতে থাকে (গী, র.পৃ ১৯৭)। 



৬৭৮ গীতারহস্ অথবা! কর্মঘোগশান্ত্র 

ইন্দ্িয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে | 
এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানঘাবৃত্য দেহিনং ॥ ৪০ ॥ 
তশ্যাত্বমিক্ড্িয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। 
পাপমানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং ॥ ৪১ 7 

86 ইন্ড্রিয়াণি পরাণ্যা্রিন্দ্রিয়েভ্যই পরং মন2। 
মনসম্ত পরা বুদ্ধির! বুদ্ধেঃ পরতভ্ত সঃ ॥ ৪২ ॥ 
এবং বুদ্ধ পরং বুদ্ধ, সংস্তভ্যাত্মানমাত্মুন1। 

জহি শক্রং মহাবাহে। কামরূপং দুরাসদং ॥ ৪৩ ॥ 

ইতি শ্রমদ্তগবদগীতাস্থ উপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্যারাং যোগশান্ে 
শ্রীকষ্ণাজ্ঞুনলন্বাদে কন্মযো গো নাম 

ভূতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥ 

(৪০ ) ইন্দ্রিগণকে, মনফে, এবং বুদ্ধিকে, ইহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঘর বা 
গড় বলে। ইহার আশ্রয়ে জ্ঞানকে জড়াইয়৷ ( চাঁকিয়1) ইহ মনুষাকে ভুলের 
মধ্যে ফেলিয়। দেয়। (৪১) অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রথমে ইন্্িয়গণকে 
ংঘত করিয়। জ্ঞান ( অধ্যাত্ম ) ও বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান )-নাশক এই পাপীকে 

তুমি মারিস! ফেল। * 
(৪২) বলিয়াছেন বে (স্থূল বাহ পদার্থলমুহের পরিমাপে উহাদিগের জ্ঞাত) 

ইক্িরলকল উপরে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইন্ত্িল্লগণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, ষন হইতেও শেঞ্ঠ 
(ব্যৰসায়াত্মক ) বুদ্ধি, এবং বুদ্ধি হইভেও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা | (৪৩) কে 
মহাবাহ অজ্ঞন! এই প্রকারে (ধিনি ) বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ট তাহাকে জানিয়া এবং 
নিজেই নিজেকে সংবত করিয়! ুরাসাদ্য কামরূপ শত্রুকে তুমি মারিয়া ফেল। 
॥ (কামনূপ আসক্তিকে ছাড়িয়া স্বধন্ম অনুসারে লোকসংগ্রন্থার্থ সমস্ত কর 
| করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের উপরে নিজেকে দীড়াইতে হইবে, উহা নিজের 
1 অধীনে থাকিবে; বস্, এখানে এইটুকু ইন্ত্রিয়নিগ্রহই বিবক্ষিত। ইহা অর্থ 
। নহে যে ইন্জিয়সমুঙকে বলপূর্র্বক সম্পূর্ণ মারিয়া! সমস্ত কর্ম ছাড়ির। দিবে ( গী, 
। বু. পৃঃ ১১৭)। গীতারছস্যে (পনি, পৃঃ ৫৩৩ ) দেখানো হ্ইক্সাছে যে, 
। “ইক্ত্রিয়াণি পরাণ্যাভঃ, ইত্যাদি ৪২ম শ্লোক কঠোপনিষঙ্গের এবং উপনিষদের 
। অন্য চার-পাচ শ্লোক্ও গীতাতে গৃহীত হইয়াছে । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রভ্ঞ বিচারের 
॥ তাৎপর্য এইযে, বাহ্য পদার্থ সমূহের সংস্কার গ্রহণ কর! ইন্ত্রিয়ের কার্য, মনের 
1 কাধ্য ইহারই ব্যবস্থা করা, এবং বুদ্ধি ইহাদ্দিগকে পৃথক পৃথক করিয়া দেয়, 
॥ এবং আত্ম। এই সমস্ত হইতে শ্রেঠ ও সমস্ত ছইতে তিন্ন। এই বিষষ়ের বিস্তৃত, 
॥ আলোচনা পীতারহস্যের ষ্ঠ প্রকর্পণের শেষে (পৃঃ ১৩৩-১৫০ ) কর৷ হইগ্বাছে ॥ 



গ্বীতা, অনুবার্দ ও টিপ্পনী-_৪ অধ্যায় | ৬৭৯ 

চতুর্ধোহধ্যায়ঃ | 
ভমভগবামুবাচ। 

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্য়ং | 
বিবন্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্যাকবেহ্রবীৎ ॥ ১॥ 
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্যো। বিছুঃ | 
স কালেনেহ মহত। যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২1 

। কর্মবিপাকের এই প্রকার অনেক গৃঢ় প্রশ্নের বিচার গীতারহস্যের দশম 
| প্রকরণে (পৃঃ ২৮০-২৮৭ ) কর। হইয়াছে যে, নিজের ইচ্ছা ন1 থাকিলেও মনুষ্য 
৭ কামক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তিধর্মের কারণে কোনও কাধ্য করিতে কেন প্রবৃত্ত 
৭ হইন্সা বান; এবং আম্ম-ম্বতন্ত্রতার কারণে ইন্ছ্িরনিগ্রহরূপ সাধনের দ্বারা ইহ! 
। হইতে মুক্তিলাভের পথ কি প্রকারে পাওয়া যায়। গীতার বষ্ঠ অধ্যায়ে বিচার 
॥ কর! হইয়াছে ষে হন্ছিয়নিগ্রহ কি প্রকারে করিতে হইবে । ] 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্র্মবিদ্যান্তর্গত 
যোগ-_অর্থাৎ কশ্মযোগ-_শীন্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুনের সংবাদে কম্্রযোগ 
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 

চতুর্থ অধ্যায়। 

কর্ম কাহারও দূর হয় না, এইজন্য নিক্ষামবুদ্গি হইলেও কর্দ্দ করাই উচিত। 
কর্ম অর্থে ই যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কন্মন ; কিন্তু মীমাংসকদিগের মতে এই কর্ম হ্বর্গ- 
প্রদ, অতএব একপ্রকার বন্ধনকারণ, এই কারণে ইহার প্রতি আসক্তি ছাড়িয়। 
করিতে হইবে) জ্ঞানের দ্বারা” স্বার্থবুদ্ধি দূর হইলেও কর্ন দূর হয় না, অতএব জ্ঞানী 
ব্ক্তিরও নিষ্কাম কর্ম করাই উচিত ; লোকসগ্রহার্থ ইহা আবশ্যক; ইত্যাদি 
প্রকারের এখন পর্য্যন্ত কর্মযোগের যে আলোচনা কর! হইয়াছে, উহ্বাই এই 
অধ্যায়ে দৃঢ় কর। হইয়াছে । োনও স্থলে যাহাতে এই সন্দেহ না হয় যে, 
জীবনবাপনের এই মার্গ অর্থাং নিষ্ঠা অজ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বলা! 
হয় নাই; এইজন্য এই মার্গের প্রাচীন গুরুপরম্পর। প্রথমে বলিতেছেন-_ ] 

শ্রীভগবান বলিলেন__ (১) অব্যর অর্থাৎ কখনও ঝাঁহ! গ্রয়প্রাপ্ত হয় ন! 
অথবা. ত্রিকালেও বাধারহিত ও নিত্য এই (কর্ম ) যোগ (ৎমার্গ) আমি 
বিবস্বান অর্থাৎ সুর্যযকে বলিয়াছিলাম) বিবস্বান (নিজের পুত্র) মনকে, এবং 
মনু ( নিজের পুত্র ) ইক্ষীকুকে বলিয়াছেন। (২) এই প্রকার পরম্পরাশ্থত্রে 
প্রাপ্ত এই (যোগ )কে বাজধিগণ জানেন কিন্তু হে শক্রতাপন (অজ্ঞুন)! 



৬৮৩ গীঙারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র | 

স এবায়ং ময়া তেখদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন: | 
তক্তোহসি মে সখ চেতি রহস্যং হ্তছুন্তমং ॥ ৩॥ 

দ্বীর্ঘকাঁল পরে সেই যোগই এই লোকে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । (৩) (সকল 
রহস্য মধ্যে) উত্তম রহুস্য জানিয়! এই পুক্লাতন যোগ ( কর্্মযোগমার্গ ) আমি 
তোমাকে আজ এইজন্য বলিলাম যে তুমি আমার তক্ত ও সথা। ৃ 
॥ [গীতারছসোর তৃতীয় প্রকরণে (পৃ ৫৭-৬৬) জামি সিদ্ধ করিরাছি যে, এই 
॥ তিন শ্লোকে “যোগ” শন্বে জীবনযাপনের সাংখা ও যোগ এই হই মার্গের মধ্যে 
॥ যোগ অর্থাৎ কর্ম্দফোগ অর্থাৎ সামাবুদ্ধিত্ে কর্ম করিবার মার্গই অভিপ্রেত। 
। গীতোক্ত এ মার্গের যে পরুস্পত্রা উপরের ক্লোকে উক্ত হইল, তাহা যদিও এই 
। মার্গের মুল বুঝিবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীক্, তথাপি টীকাকারগণ উহার 
॥ বিশেষ বিচার কষেন নাই। মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় উপাখ্যানে 
। ভাগবত-ধর্ম্ের যে সিদ্ধান্ত আছে, উহাতে জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন বলিতেছেন 
। যে, এই ধর্ম প্রথমে শ্বেতদ্বীপে ভগবান হইতে ই-- 

| নারদেন তু সংগ্রাপ্তঃ সবহস্যঃ সসংগ্রহঃ | 
| এষ ধর্থ্ো জগন্নাথাৎ সাক্ষাৎ নারায়ণান্ন প॥ 
॥ এবমেষ মহান্ ধন্মঃ স তে পূর্বং হৃপোত্তম। 

| কথিতে! হরিগীতানু সমাসবিধিকল্লিতঃ ॥ 
। “নারদ প্রাপ্ত হন, ছে রাজা! সেই মহান্ ধর্মই তোমাকে পুর্বে হরিগীত| 
॥ অর্থাৎ ভাগব্দগীতাতে সমাসবিধিসহ বলিয়াছি”--( মভা, শা. ৩৪৬, ৯, ১০)। 
। এবং পুনরার বল! হইয়াছে বে, "যুদ্ধে অমনোযোগী অজ্ঞুনকে এই ধর্শ বলা 
॥ হুইয়্াছে* £( মতা, শা. ৩৪৮, ৮)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, 
। গীতার যোগ অর্থাৎ কন্্মযোগ ভাগবত ধর্মের (গী, ব. পৃ ৯-১১)। বিস্তৃত 
। হইবার ভয়ে গীতাতে উহার সম্প্রদায়পরম্পরা! স্থ্টির মূল আরম্ভ হুইতে দেন 
। নাই; বিবশ্বান্, মন্থ ও ইক্ষাকু এই তিন জনের উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত 
। ইহার প্রকৃত অর্থ নারারণীয় ধর্মের সমস্ত পরম্পরা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। 
। ব্র্মার মোটে সাত জন্ম । তন্মধ্ো প্রথম ছয় জন্মের, নারাকণীয় ধর্মে কথিত, 
। পরম্পরার বর্ণনা হইল! গেলে, যখন ব্রক্জার সপ্তম, অর্থাৎ বর্তমান, জন্মের 
। কৃতযুগ সমাপ্ত হইল, তখন- . | 

[ও ত্রেতাধুগাঁদৌ, চ ততো! বিবশ্বান মনবে দদৌ। 
| মন্থশচ লোকতৃত্যর্থং সুতায়েক্ষাকবে দদৌ ॥ 
| ইন্ষাকুণ! চ কথিতো ঘ্যাপ্য লোকানব্স্থিতঃ। 
| গমিষ্যতি ক্ষল্নান্তে চ পুনর্নারায়ণং নৃপ ॥ 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী---৪ অধ্যায় । ৬৮১ 

অভ্ভুন উবাচ । 

$$ অপরং ভবতো৷ জন্ম পরং জন্ম বিবন্বতঃ। 

॥ “যতীনাং চাপি যো ধর্মঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তম । 
॥ কথিতে! হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পসিতঃ ॥ 
৷ *ত্রেতাবুগের আরস্তে বিবন্বান মনকে (এই ধর্ম) দেন, মন্থ লোকধারপার্থ 
৷ ইহা নিজ পুত্র ইক্ষাকুকে দেন, এবং ইক্ষাকু হইতে পরে সমস্ত লোকে বিস্তৃত 
॥ হইয়াছে । কে রাজা! সৃষ্টির ক্ষয হইলে পর ( এই ধর) আবার নাবায়ণের 
। এখানে চলিনস। বাইবে। এই ধর্ম এবং “যতীনাং চাপি” অর্থাৎ ইহার সঙ্গেই 
। সন্স্যাসধর্ও তোমাকে পুর্বে ভগবদগীতায় বলিয়া দিয়াছি* --ইহা নারারণীয় 
। ধর্মেই বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিয়াছেন € মভা, শা.৪৩৪৮. ৫€১-৫৩)। ইহা 
। হইতে দেখা! যার যে, যে দ্বাপরধুগের শেষে ভারতীস্ব যুদ্ধ হুইস্সাছিল, উহার 
পূর্ববর্তী সমস্ত ত্রেতাযুগেরই ভাগবতধন্ধের পরম্পরা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, 
৷ বাহুল্যভয়ে অধিক বর্ণনা করেন নাই । এই ভাগবতধন্ই যোগ বা কর্ম্মযোগ » 

'। এবং মনকে এই কম্শমযোগের উপদ্দেশ করিবার কথা কেবল গীতাতে নহে, 
। প্রত্যুত ভাগবত পুরাণে (৮, ২৪. ৫৫) এই কথার উল্লেখ আছে এবং মৎস্য- 
। পুরাপের ৫২ম অধ্যায়ে মন্থুকে উপদিষ্ট কর্্মযোগের মহস্বও উক্ত হইদ্লাছে। কিন্ত 
। ইহার মধ্যে কোন বর্ণনাই নারায়পীয় উপাখ্যানে কৃত বর্ণনার ন্যায় সম্পূর্ণ নহে। 
| বিবস্বান্মন এবং ইক্ষ্মাকুর পরম্পর! সাংখ্যমার্গের মোটেই উপধষোগী নহে.এবং 
। সাংখ্য ও যোগ এই ছুইয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় নিষ্। গীতাতে বর্ণিতই হয় নাই, 
। এই বিষয়ের উপর নৃষ্টি রাখিলে অন্ত প্রপালীতেও সিদ্ধ হয় যে, এই পরম্পরা! 
॥ কর্্মযোগেরই (গী. ২. ৩৯)। কিন্তু সাংখ্য ও যোগ, এই হুই নিষার পরম্পরা 
। এক না হইলেও কর্্মযোগ অর্থাৎ ভাগবতধন্দ্ের সিদ্ধান্তেই সাংখ্য বা সন্গযাস- 
। নিষ্ঠার সিদ্ধান্তের পর্যায়ক্রমে সমাবেশ হইক্সা যায় (গী. র. পৃ ৪৭৫)। এই 
। কারণে বৈশম্পাক্মন বলিয়াছেন যে, ভগবদগী তাতে যতিধর্্ম অর্থাৎ সন্যাসধর্মও 
। বর্ণিত আছে । মনুস্থতিতে চারি আশ্রমধর্থের যে বর্ণনা আছে, তাহার ষষ্ঠ 
। অধ্যায়ে প্রথমে যতি অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের ধন্ম বলিবার পর বিকল্প হিসাবে 
| “বেদসন্াসীদিগের কন্মরযোগ” এই নামে গীত বা ভাগবতধর্ম্নের কর্ম যোগের 
। বর্ণনা আছে এবং স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, *নিস্পৃহত। দ্বারা নিজের কাধ্য করিতে 
। থাকিলেই ৪শষে পরম সিদ্ধি লাভ হয়” (মনু ৬. ৯৬ )।1 ইহ! দ্বার! স্পষ্ট দেখা 
। যায় যে কন্মযোগ মন্্রও গ্রাহা ছিল । এই প্রকারই অন্য স্থবতিকারদিগেরও 
॥ ইহা! মান্য ছিল এবং এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ গীতারহসোর ১১ম গ্রকরণের 
। শেষে ( পৃ ৩৬৫-৩৬৯ )*দেওয়া হইক্াছে। এখন এই পৰ্ম্পরা সম্বন্ধে অঙ্জুনের 
। এই সংশক্ন হইতেছে ৫য--] 

৮৬ 



৬৮২ গীতারহস্য অথব! কর্্মযোগশান্ত্র | 

ফথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥ 

শ্রীভগবানুবাচ । 

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাড্জুন। 
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ ॥ ৫ ॥ 
অজোহপি সন্নব্য়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥ 

অঞ্জুন বলিলেন-__-( ৪ ) তোমার জন্ম তে! ইদানীং হইয়াছে এবং বিবশ্বানের 
ইহার অনেক পূর্ব্বে হুইয়! গিয়াছে ; (এই অবস্থায় ) আমি ইহা কি প্রকারে 
নিব যে, তুমি (এই যোগ ) পুর্বে বলিয়াছ ? 
। [ অজ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার কালে ভগবান নিজের অবতারসমূহের 
॥ কার্য বর্ণন করিয়া! আসক্তিবিরহিত কন্মধোগ বা ভাগবতধর্ম্েরই পুনরায় সমর্থন 
॥ করিগেছেন যে, "এই প্রকার আমিও কল্প করিয়া আসিতে ছি*-_- ] 

শ্তীভগবান বলিলেন_-( ৫) হে অঞ্ঞুন! আমার ও ভোমার অনেক জন্ম. 
হইয়া গিয়াছে । সেই সকল আমি জানি (এবং) হে পরস্তপ! তুমি জান ন৷ 
(ইহাই প্রভেদ)। (৬) আমি (সমস্ত) প্রাণীগণের প্রভু ও জন্মরহিত, যদিও 
খামার আত্মশ্বরূপের কখনও ব্যয় অর্থাৎ ,বিকার হয় ন তথাপি নিজেরই 
প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমি নিজের মায় দ্বার। জন্ম গ্রহণ করিয়। থাকি । 
॥ [ এই শ্লোকের অধ্যাত্মজ্ঞানে কাঁপিল সাংখ্য ও বেদাস্ত উভক্বেরই মতের মিল 
। করিয়া! দেওয়া হুইয়াছে। সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের উক্তি এই যে, প্রকৃতি 
। নিজেই স্প্টি রচন| করে ; কিন্তু বেদাস্তী লোক প্রকৃতিকে পরমেশ্বরেরই এক 
। স্বরূপ জানিয়। ইহা স্বীকার করেন বে, প্রক্কাতিতে পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত হইলে পর 
। প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি নির্মিত হয়। নিজের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে 
। সমস্ত জগত নির্মাণ করিবার পরমেশ্বরের এই অচিস্ত্য শক্তিকেই গীতাতে 
। “মায়া” বলা হইয়াছে । এবং এইরূপই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও এই প্রকার 
। বর্ণনা আছে--“মাক্সাং তু প্রক্কৃতিং বিদ্যাৎ মাঞ্সিনং তু মহেশ্বরং* অর্থাৎ প্রকতিই 
। মায়া এবং সেই মারার অধিপতি পরমেশ্বর ( শবে. ৪. ১০,), এবং “অন্মান্মায়ী 
। স্জতে বিশ্বমেতৎ*_-ইহ। হইতে মায়ার অধিপতি স্থ্টি উৎপন্ন করেন ( শ্বে. ৪. 
।৯)। প্রক্কৃতিকে মায়! কেন ৰলে, এই মায়ার ত্বব্ূপ কি; এবং এই উক্তির 
। অর্থ কি এই বে, মায়! হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয় ?_-ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের বিস্তৃত 
।আলোচন! ীতারহস্যের নবম প্রকরণে কর! হইয়াছে । ইহা বলিয়াছি যে, 
৷ অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত কি প্রকারে হয়েন অর্থাৎ কর্মের উৎপত্তি কিরূপে দেখ! 
। যায়; রা খুলিয়া! বলিতেছি যে, তিনি এইরূপ কখন্ এবং কি কারণে 
।করেন-_ 



গীতা, অনুবাদ ও চিপ্রনী--৪ অধ্যায়। ৬৮৩ 

যদ যদ। হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুত্খানমধর্মস্থ তদাত্মানং হজাম্যহং ॥ ৭ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কতাং। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ৪ 

€$ জন্ম কর্ম চ মে দিবামেবং যো বেস্তি তন্বতঃ। 
ত্যক্ত1 দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুন 1 ৯ ॥ 
বীতরাগতয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ৷ 
বহবো! জ্ঞানতপপ! পৃতা! মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০1 

(৭) হে ভারত! যখন-যখন ধন্দের গ্লানি হয় এবং অধর্দম প্রবলরূপে 
বিস্তৃত হয়, তখন ( তখন ) আমি স্বয়ংই জন্ম ( অবতার ) গ্রহণ করি | (৮) সাধু- 
দিগের সংরক্ষণার্থ এবং ছষ্টদিগের নাশ করিবার জন্য, যুগে যুগে ধর্মসংস্থাপনের 
উদ্দেশ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি। 
॥ [এইছুই প্লোকে ধশ্্ শব্দের অর্থ কেৰল পাঁরলৌকিক বৈদিক ধর্ম নহে, কিন্ত 
। চারি বর্ণের ধর্ম, ন্যায় ও নীতি প্রভৃতি বিষয়েরও উষ্থাতে মুখ্যরূপে সমাবেশ হয় । 
1 এই শ্লোকের তাৎপর্য এই নে, জগতে বখন অন্যায়, হুর্ণাতি, ছুষ্টতা ও অন্ধকার 
। প্রবল হইস্সা সাধুদিগের কুষ্টদায়ক হয় এবং যখন ছুষ্টদিগের প্রভাব অধিক হয়, 
| তখন স্বরচিত জগতের স্থাস্থিতি বজায় রাখিয়! তাহার কল্যাণসাধনার্থ তেজস্বী ও 
। পরাক্রাস্ত পুরুষের রূপে ( গী. ১০. ৪১ ) অবতার লইয়া ভগবান, সমাজের ফে 
॥ ব্যবস্থা বিগড়াইয়! গিয়াছে, তাহাকে পুনরার ঠিক করিয়া! দেন। এই রীতিতে 
। অবতার গ্রহণ করিয়া ভগবান ষে কার্যা করেন, ত্াহাকেই “লোকসংগ্রহ'ও বলা 
| ষায়। পূর্ববত্তী অধ্যায়ে বল! হইয়াছে যে, এই কার্যাই নিজ শক্কি ও অধিকার 
৷ অনুসারে আত্মজ্ঞানী পুরুষেরও করা৷ উচিত ( গী. ৩, ২০ )। ইহা। বল! হইয়াছে 
। যে পরমেশ্বর কবে এবং কিসের জন্য অবতার গ্রহণ করেন। এখন বলা 
| যাইতেছে যে, এই তত্ব পরীক্ষা করিয়া ষে বাক্তি তদনুসারে আচরণ করেন 
॥ তিনি কোন্ গতি লাভ করেন-- ] 
(৯) হে অর্জন! এবম্বিধ আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্শের তত্ব যিনি 

জানেন, তিনি দেহত্যাগের পরে আবার জন্মগ্রহণ না করিয়া আমার সহিত মিলিত 
হয়েন। (১০ ) প্রীতি, ভয় ও ক্রোধের অতীত, মৎপরায়ণ এবং আমার আশ্রয়ে 
উপনীত অনেক লোক ( এই প্রকার ) জ্ঞানরূপ তপন্যা ছ্বার। শুদ্ধ হইয়া আমার 
স্বরূপে আসিয় মিলিয়। গিয়াছেন । 
॥ [ভগবানের দিব্য জন্ম বুঝিবার জন্য জানা আবশ্তক যে, অব্যক্ত পরমেশ্বর 
। মায়! দ্বারা সগুণ কিরূপে হয়েন ; এবং ইহ জানিলে অধ্যাত্মস্ঞান হয় এবং দিব্য 
॥ কর্ম জানিয়। লইলে কর্ম করিয়্াও নিলিপ্ত থাকিবার, অর্থাৎ নিক্ষাম করের 



৬৮৪ গীন্কারহস্য অথবা কর্শতযাগশাস্্র | 

$8 হে যথ। মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজীম্যহং | 
মম বতণনুবর্তীস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশহ 8১১ 

কাঙক্স্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজজ্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কমজা ॥ ১২ ॥ 

। তত্বজ্ঞান লাভ হয়। সারকথা, পরমেশ্বরের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে 
। জানিতে পারিলে অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ উভয়েরই সম্পূর্ণ পরিচর হইয়া বায় ; 
| এবং মোক্ষলাভের জন্য ইহার প্রয়োজন থাকায় এই প্রকার মন্থুযোর শেষে 
। ভগবতপ্রাপ্তি না হইয়া! যায় না। অর্থাৎ ভগবানের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম 
। জন্মগ্রহণে সমস্তই আসিল; আবার অধ্যাত্জ্ঞান অথবা নিক্ষীম কর্্মযোগ 
॥ উভয়ের পুথক্ পৃথক্ অধায়ন করিতে হয় না। অতএব বক্তব্য এই যে, 
| ভগবানের জন্ম ও কার্য আলোচনা কর, এবং উহার তত্ব বুঝিস্া আচব্রণ কর ॥ 
| ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য অপর কোন সাধনেরই অপেক্ষা নাই। ভগবানের ইহাই 
| প্রকৃত উপাসনা । এখন ইহ! অপেক্ষা নিম্নস্তরের উপাসনার ফল ও উপষোগিত! 
। বল! হইতেছে-- ] 

(১১) যে আমাকে যে প্রকারে ভজন! কুরে, তাহাকে আমি সেই 
প্রকারেরই ফল দিই। হে পার্থ! যেদ্দিক, দিয়াই হৌক, সকল দিক দিয়াই 
মনুষ্য আমারই পথে আসিয়া মিলিত হয়। 
॥ [ “মম বর্মীনুবর্তস্তে” ইত্যাদি উত্তরার্ধ প্রথমে (৩. ২৩) কিছু বিশেষ অর্থে 
॥ আসিয়াছে, এবং ইহা। হইতে বুঝা যার যে, গীতাতে পূর্বাপর সনর্ভ অনুসারে 
। অর্থ কিপ্রকাঁর বদলাক্স| যাঁয়। ইহা সত্য বটে যে,খষে কোন মার্গ ধরিয়। 
। চলিলেও মনুষ্য পরমেশ্বরের দিকেই যায়, তথাপি ইহা জ্ঞানা উচিত ষে অনেক 
। ব্যক্তি অনেক মার্গে কেন যায়? এখন ইহার কারণ বল! হইতেছে-_-] 

(১২) কর্খববন্ধনের নাগের নহে, কেবল) কর্্মকলের অভিলাধী বাক্তি 
এই লোকে দেবতাদিগের পুজা এই অভিপ্রায়ে করে যে, (এই ) কম্মফল 
(এই ) মন্গুধালোকে ই শীদ্রই প্রাপ্ত হইবে । 
॥ [এই আলোচনাই সপ্তম অধ্যায়ে (২১, ২২) পুনরায় আপিয়াছে। পরমে- 
। শ্বরের আরাধনার প্রকৃত ফল মোক্ষ, কিন্তু উহ! তখনই পাওয়া! যার, যখন 

, । দীর্ঘকাল ধরিয় একান্ত উপাসনার ফলে কর্মনৰন্ধন সম্পূর্ণ ন্ট হয় ; এই প্রকার 
1 দূরদর্শী ও দীর্ঘ-উদ্ভোগী পুরুষ খুব অল্পই আছেন। এই ক্লোকের* ভাবার্থ এই 
। যে, অনেকে “তে! নিজের উদ্যোগে অর্থাৎ কর্ণ বারা এই লোকেই কিছু-না-কিছু 
। প্রাপ্ত হয়, এবং এই প্রকার লোকই দ্বেবতাদিগের পৃজ1 করে (গীতার, পৃ ৪২৮)। 
। গীতা ইসাও বলেন যে, পরোক্ষভাবে" ইচাঁও তো! পরমেশ্বরেরই পুজা এবং 
॥ বাড়িতে ঝাড়িতে এই যোগ পরিণামে নিষ্ষাম ভক্তিতে পর্যবসিত হুইস্থা শেষে 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৪ অধ্যায় । ৬৮৫ 

$$ চাতুর্বণাং ময় স্ষ্টং গুঁণকর্ম বিভাগশঃ | 
তস্য কর্তীক্কমপি মাং বিদ্যকর্কতারমবায়ং ॥ ১৩ ॥ 

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কম ফলে স্পৃহা। 
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বন্ধ্যতে ॥ ১৪ ॥ 
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ | 
কুরু কর্মৈব তত্মান্বং পুর্বৈঃ পুর্বতরং কৃতং ॥ ১৫ ॥ 

। মোক্ষপ্রদ হয় (গী. ৭-১৯)। পুর্বে বলিয়া আসিয়াছেন যে, ধর্্সংস্থাপনের 
॥ জন্য পরমেশ্বর অবতার গ্রহণ করেন, এক্ষণে সংক্ষেপে বপিতেছেন যে, ধর্ম 
। সংস্থাপনের জন; কি করিতে হয়-- ] 

(১৩) (ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, টশা ও শূদ্র এই প্রকার) চারি বর্ণের বাবস্থ! 
গুণ ও কর্্মতেদে আমি করিয়াছি । ইহার প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখ যে, আমি 
উহার কর্তীও বটে আবার অকর্তা অর্থাৎ উহা! করি ন।, অব্যয় ( আমিই )। 
॥ [অর্থ এই ষে, পরমেশ্বর * কর্তী হইলেনই বা, কিন্তু পরবর্তী প্লোকের 
। বর্ণনানুসারে তিনি সর্বদাই নিঃসঙ্গ, এই কারণে অকর্তীই ( গী., ৫. ১৪ )। 
 পরমেশ্বরের স্বরূপের সের্বেন্ডিয় গুণাভাসং সর্কেন্দিয়বিবর্জিতং এই প্রকার 
॥ বিরোধভাসাত্মক অপর বর্ণনাও আছে (গী, ১৩, ১৪ )। চাতুর্বর্ণোর গুণ ও 
॥ ভেদের নিরূপণ পরে অগ্টীদশ অধ্যায়ে (১৮, ৪১-৪৯) করা হইয়াছে । এক্ষণে 
॥ ভগবান “করিয়। অকর্তী” এইরূপ নিজের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম 
। বলিতেছেন-_ ] 

€( ১৪ ) আমাতে কর্মের লেপ অর্থাৎ বন্ধন হয় না; কোরণ) কর্মের ফলে 
আমার ইচ্ছা নাই। যে মাকে এই প্রকার জানে, তাহার কন্মন বন্ধক হয় না। 
॥ [ উপরে নবম শ্লোকে যে ছুই বিষয় বলিয়াছি যে, আমার “জন্ম” ও “কর্ম” যে 
॥ জানে সে মুক্ত হইয়! ষায়,*তন্মধ্যে কম্মের তত্ব এই শ্লোকে স্পন্তীকৃত হইয়াছে । 
। 'জানে' শব্দের স্থার। এস্থলে “জানিয়া তদনুসারে আচরণে প্রবৃত্ত” এতটা অর্থ 
। বিবক্ষিত। ভাবার্থ এই যে, ভগবানের কন্দন তাহার বন্ধন হয় না, ইহার কারণ 
| এই যে, তিনি ফলাশ। রাখিয়া! কর্্মই করেন না; এবং ইহা জানিয়া তদহুসারে 
| যে চে তাহার কর্ম বন্ধন হয় না। এক্ষণেঃ এই শ্লোকের সিদ্ধান্তই প্রত্যক্ষ 
| উদ্দাহরণের দ্বার! দৃঢ় করিতেছেন__ ] 

৫১৫), ইহা জানিয়া প্রাচীনকালের মুমুক্ষু লোকেরাও কর্দ করিতেন। 
এইজন্য পুরাকালীন লোকদ্িগের ক্কৃত অতি প্রাচীন কর্ম ই তুমি বরু। 
। 1 এই প্রকার মোক্ষ ও কর্মের বিরোধ নাই, অতএব অজ্ঞুনকে স্থির উপদেশ 
৷ করিয়াছেন যে, ভূমি করস কর। ক্ষিত্ত সন্ন্যাসমার্গীদের কথা এই যে, “কম্ধ 
৷ ছাড়িলে অর্থাৎ অকর্ণ দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়”) ইহার উপর এই সংশর 



৬৮৬. শীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশন্ত্র। 

৫8 কিং কন্ম কিমকর্দ্েতি কবয়োহপাত্র মোহিতাঃ | 
তত্তে কর্ম্ম গরবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা৷ মোক্ষ্যস্েশুতাশ ॥ ১৬৪ 
কর্ম্মণে। হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকম্মণঃ। 
অকলম্মণশ্চ বোদ্ধবাং গহনা কম্ধণে। গতিঃ ॥ ১৭ ॥ 

কন্্ণ্যকন্ধ যঃ পশ্যেদকণ্মীণি চ কর্মী যঃ। 

। আসে যে, এই প্রকার কথার মূল কি? অতএব এক্ষণে কর্ম ও অকর্থের 
। আলোচনা আরম্ত করিয়া তেইশতম শ্লোকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, অকম্ম 
॥ কিছু কর্মতাযাগ নহে, নিষ্ষাম কর্ম্মকেই অকন্ন বলা উচিত। ] 

(১৬) কর্ম কি আর অকম্ন কি, এই বিষয়ে বড় বড় বিশ্বানদিগেরও ভ্রম 
হয় ;( অতএব) এপ কর তোমাকে শিখাইতেছি, যাহ! জানিলে তুমি পাপ 
হইতে মুক্ত হইবে৷ 
॥ [“অকর্্ নএঞ. সমাস। ব্যাকরণের রীতিতে উহার অ-্নঞ শবের 
| “অক্তাব+ অথবা “অপ্রাশস্ত্য” ছুই অর্থ হইতে পারে ; এবং ইহা বলা যায় না যে, 
॥ এই স্থলে এই উভয় অর্থই বিবক্ষিত হইবে না। কিন্তু পরবর্তী প্লোকে বিকর্্” 
॥ নামে কর্মের তৃতীয় এক ভেদ করা হইয়াছে, অতঞ্ব এই শ্লোকে “অকন্ম, 
। শবের দ্বারা, সন্ন্যাসমার্গী লোক যাহাকে “কর্মের শ্বরূপত ত্যাগ বলে, সেই 
॥ কর্মত্যাগই বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট হইতেছে | সঙ্গ্যাসমার্গীবলম্বী বলে যে “সমস্ত 
॥ কর্ম ছাড়িয়। দাও; কিন্ত -৮ম শ্লোকের টিপ্লনী হইতে দেখা যাইবে যে, এই 
॥ বিষয় দেখাইবার জনাই ইহা! আলোচিত হইয়াছে যে, কর্ম সম্পূর্ণই ত্যাগ করিবার 
॥। কোনই প্রয়োজন নাই, সন্ন্যাসপন্থীদিগের কম্মতাাগ প্রকৃত “অকম্ম, নহে, 
॥ অকর্মের মন্্ই আর কিছু ।] 

(১৭) কন্দের গতি গহন; ( অতএব ) ইহা! জান! আবশ্যক যে, কর্ম কি 
এবং বুঝিতে হইবে যে, বিকর্ষ্ম ( 'বিপরীত কর্ধ ) কি“এবং ইহাও জানিয়। লইতে ' 
হইবে ষে অকর্ম (কর্ম না কর!) কি। (১৮) কর্মে অকর্্ম এবং অকর্ম্ে কর্ম 
ধিনি দেখেন সেই ব্যক্তি সকল মন্ুষ্যের মধ্যে জ্ঞানী এবং তিনিই যুক্ত. অর্থাৎ 
যোগধুক্ত এবং সমস্ত কম্ম-কর্ত । 
॥ [ইহাতে এবং পরবর্তী পাচ শ্লোকে কর্ম, অকম্ ও বিকর্্ম খুলিয়া বলা হুই- 
॥ ্ াছে ; ইহাতে যাহ! কিছু বাকী রহিয়া গিয়াছে, তাহা পরবর্তী অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
1 কন্দ্ত্যাগ, কর্ম ও কর্তার ত্রিবিধ ভেদবর্ণনায় সম্পূর্ণ করিয়া! দেওয়া হইয়াছে 
। (গী. ১৮, ৪3) ১৮, ২৩২৫ ১৮১ ২৬-২৮)। এখানে সংক্ষেপে সপ করিয়া! 
। বলিয়৷ দেওয়া আবশ্যক যে, ছুই স্থলের কন্-বিচারে কর্ম, অকর্ ও বিকর্ষ্ঘ 
। সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত কি দড়াইল। 'কারণ টাকাকারের! এই সম্বন্ধে বড়ই: 
। গণ্ডগোল বাধাইয়। দিয়াছেন। সমস্ত কন্ম স্বরূপত ত্যাগ করাই. সন্যাসপন্থী- 



গীত।, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৪ অধ্যায় । ৬৮৭ 

স্ বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেযু স যুক্তঃ কৃৎসকন্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥ 

। দিগের অভিপ্রেত, এই জন্য তাহারা গীতার 'অকম্্” পদের অর্থ টানাবুনা 
৷ করিনা নিজ পন্থার দিকে আনিতে চাছেন। মীমাংসকদিগের যাগষজ্ঞ প্রভৃতি 
। কাম্য কণ্ম্ ইষ্ট, এই জন্য তাহার! ইহার অতিরিক্ত আর সমস্ত কর্মকেই “বিকম্মন 
। বলেন। ইহা ব্যতীত মীমাংসকদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ধ-ভেদও 
| ইহারই ভিতর আসিয়া যায় এবং ফের ইহারই মধ্যে ধন্মশান্ত্রী নিজের আড়াই 
॥ চাউলের খিচুড়ী প্রস্তত করিবার ইচ্ছা রাখেন। সার কথা, চারিদিক হইতে 
। এইরূপ টানাবুনা হইবার কারণে শেষে ইহ জানিয়া লওয়! কঠিন হয় যে, গীত! 
| “অকর্ম” কাহাকে এবং “বিকম্ম” কাহাকে বলেন ১ অতএব প্রথম হইতেই এই 
| বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখ! উচিত যে, গীতায় যে তাত্বিক দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের 
। বিচার কর! হইয়াছে, সেই দৃষ্টি নিষ্াম কণম্মকর্তী কন্মযোগীরই ; কাম্য কর্শ-কর্তা 
| মীমাংসকদিগের বা কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসপন্থীদিগের নহে । গীতার এই দৃষ্টি স্বীকার 
। করিয়া! লইলে প্রথমে তো ইহাই বলিতে হয় যে, “কর্মশূন্যতা”র অর্থে “অৰুম্ম” 
। এই জগতে কোথাও থাকিতে পারে না|! অথব৷ কোন মন্ুষ্যই কখনও কর্মমশুন্য 
হইতে পারে না (গী. ৩, ৫) ১৮,১১)) কারণ শোওয়, ওঠা-বসা এবং 
। জীবিত থাক! পর্ধান্ত কেহই এড়াইতে পারে না। এবং যদি কর্শূন্যতা হওয়! 
| সম্ভব না হয় তবে অকর্্ম কাহাকে বলিব তাহা স্থির করিতে হয়। ইহার 
৷ উত্তরে গীত বলেন যে, কর্মের অর্থে নিছক ক্রিয়া! না বুঝিয়৷ উহা! হইতে 
। উৎপন্ন শুভ-অণুভ প্রভৃতি পরিণামের বিচার করিয়৷ কর্ম্নের কর্দত্ব বা অকম্বত্ব 
স্থির কর। স্থষ্টির অর্থই যদি কম্ম হয়, তবে মনুষ্য যে অবধি স্ষ্টিতে আছে, 
। সেই অবধি তাহার কর্ম দূর হয় না। অতএব কর্ম ও অকর্মের যে বিচার 
। করিতে হইবে, তাহ! এই দৃষ্টিতেই করিতে হুইবে যে, মনুষ্যকে এ কর্ম কতদূর 
| বন্ধ করিবে । করিলেও যে কর্ন আমাকে বদ্ধ করে না, তাহার বিষয়ে বলিতে 
| হয় যে, উহার কর্ত্ব অর্থাৎ বন্ধকত্ব নট হইয়া গিয়াছে) এবং যদি কোনও 
| কর্মের বন্ধকত্ব অর্থাৎ কন্মত্ব এই প্রকারে নষ্ট হুইয়! যায়, তবে তো সেই কর্ম 
। “অকর্্মই হইল। অকর্মের প্রচলিত সাংসারিক অর্থ কর্মশূন্যত। ঠিকই $ কিন্ত 
শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে বিচার করিলে এস্থলে উহা ঠিক থাপ খায় না। কারণ আমি 
। দেখিতেছি যে, চুপচাপ বস! অর্থাৎ কর্ম না করাও অনেক সময়ে কর্্মই হইয়া 
।যায়। উদ্বাহরণ যথ|, নিজের মা-বাপকে কেহ ষর্দি মারপিট করে, তবে 
। উহাকে বাধা না! দিয়! চুপ করিয়া! বসিয়া থাকা, সৈ সময়ে, ব্যবহারিক 
। দৃষ্টিতে অকর্্ই অর্থাৎ কর্মশুন্যত৷ হইলেও কর্্মই--অধিক কি বলিব, 
। বিকর্্ম;) এবং কর্খববিপাকের দৃষ্কিতে* উহার অশুভ পরিণাম আমাকে. ভোগ 
। করিতেই হইবে। অতএব গীতা এই শ্লোকে বিরোধাভাসের বীতিতে বড় 



৬৮৮ গীতারহস্য জথব। কর্শাযোগশান্ত্র । 

যস্য সর্ব সমারম্তাঃ কামসঙ্কল্লবজিতাঃ । 
জ্ানাগ্নিদগ্ধকপ্মীণাং তমাহুঃ পগ্িতং বুধ ॥ ১৯ ॥ 

। জোরের সঙ্গে বলিতেছেন যে, ধিনি জানিরাছেন যে অকর্মেও ( কখনো কখনো 
॥ ভয়ানক ) কর্ম হইয়| যার, এবং কন্্ম কৰিয়াও তাহ! কর্মবিপাকের দৃষ্টিতে 
। মৃতবৎ, অর্থাৎ অকর্্ম হয়, তিনিই জ্ঞানী; এবং এই অর্থই পরবর্তী শ্লোকে 
। বিভিন্ন রীতিতে বর্ণিত হুইয়াছে। কম্শমফলের বন্ধন না লাগিবার পক্ষে 
৷ গীতাশান্ত্র অনুসারে ইহাই এক প্রকৃত সাধন যে, নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে, অর্থাৎ 
| ফলাশ। ছাড়িয়। নিফাম বুদ্ধিতে কর্ম করিয়। যাইবে (গী. র. পূ ১১২-১১৬ ) ২৮৮)। 
॥ অতএব এই সাধনের উপযোগ করিয়া নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে যে কর্ম করা যায় তাহাই 
। গীতার মতে প্রশস্ত--সাবিক--কন্ম (গী. ১৮, ৯) এবং গীতার মতে তাহাই 
। প্রকৃত "অকন্ম”। কারণ উহার কন্মত্ব, অর্থাৎ কম্মবিপাকের ক্রিয়া! অনুলারে 
। বন্ধকত্ব ঘুচিয়! যায়। মনুষ্য যে কিছু কর্ম করে (এবং “করে পদদে চুপচাপ 
| নিব্রিবালি বাসয়া থাকারও সমাবেশ করিতে হইবে ) তন্মধ্যে উক্ত প্রকারের 
রি 'সাত্বিক কন্ম” অথবা গীতা অনুসারে অকন্মম সরাইয়া দিলে বাকী যে 
৷ কর্ম থাকিস! যায় তাহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে--রাজস ও 
| তামস। তন্মধ্যে তামস কম্ম মোহ ও অজ্ঞান 'কুইতে উৎপন্ন হয়, এই জন্য 
| উহাকে বিকর্ বলে--আর যি কোন কর্ম মোহবশত ছাড়িয়া দেওয়া যায় 
। তাহ! হইলেও তাহা বিকম্মই, অকন্ম নহে (গী, ১৮. ৭)। এখন রহিল রাস 
। কর্ম । এই কন্ম প্রথম স্তরের অর্থাৎ সাক নহে অথব। গীতা যাহাকে সত্যসত্য 
॥ "অকম্ম” বলেন, ইহা! সে কম্মও নহে । গীতা ইহাকে “রা্ষস+ কন্ম বলেন? 

। কিস্ত যর্দি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে এই প্রকার রাজস কর্্মকে কেবল “কম্ম'ও 
॥ বলিতে পারেন । তাত্পধ্্য, ক্রিন্নাত্ম ক স্বরূপ অধব। খাটি ধশম্মশাস্ত্রের হার। কর্ম- 
। অকর্ম্ের নিদ্ধীরণ হয় না; কিন্ধু কম্মের বদ্ধকত্ব দ্বারাস্থির কর! যায় যে ইহ কর্ম 
বা অকর্খ। অষ্টাবক্রগীত। সন্গাসমাগের, তথাপি ওহাতেও উক্ত হুইয়াছে-_ 
1 নিবৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃপ্তিরূপজায়তে । 
| প্রবৃত্তিরপি ধাঁরস্য নিবৃত্তিফলভাগিনী ॥ 
॥ অর্থাৎ মূর্খদিগের নিবুত্তি ( অথথ] হঠবশুত বা মোহবশত কর্মের প্রতি 
॥ বিমুখত। )ই প্রকৃত পক্ষে প্রবৃত্তি অর্থাৎ কম্ম এবং পণ্ডত লোকদিগের প্রবৃত্তি 
॥ (অর্থাৎ নিফ্ষাম কর্ন) দ্বারাই নিবুক্ত অর্থাৎ কন্ধত্যাগের ফললাঁভ হর ( অষ্টা. 
। ১৮. ৬১)। গীতার উক্ত শ্লোকে এই অর্থ বিরোধাভাপরূপ অলঙ্কাচরর 'বীতিতে 
৷ অতি স্বন্বরন্বপে বাক্ত হহয়াছে। গীতোকন্ত অকশ্ছের এই লক্ষণ ভালবপে না 
। বুঝিলে, গীতোক্ত কর্মম-মকন্মের বিচান্রের ষন্মও কখনও বুঝা যাহবে না । 
। এখন এই অর্থকেইু পরবন্তী শ্লোকসমূঃহ অধিক ব্যক্ত করা হইতেছে--] 

(১৯) ধাহার সম্ত সমারম্ত অথাৎ উদ্যোগ ফলাকাজ্ষাধর্জিত, এবং 



কতা) অনুবাদ ও টিগ্পনী-_৪ অধ্যায় । ৬৮৯ 

ত্যস্কণ কণ্ধ্ন্লাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো৷ নিরা শ্রয়ঃ | 
কণ্মণযভি প্রবান্তাহপি নৈব কিঞিত করোতি সঃ ॥ ২০।। 
নিরাশীর্যতচিতাজ্সা। ত্যক্তসর্বধপরি গ্রহঃ | 
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্রোতি কিলিং ॥ ২১॥ 
বদৃচ্ছালাতসম্ত্টো। ঘস্াতীতে| বিমৎসরঃ। 

ধাহার কর্ণ জঞানাপ্লিতে দগ্ধ হই! বায়, জ্ঞানী ব্যক্তি শাহাঞেই পণ্ডিত 
বলেন। 
1 [ “জ্ঞানের বারা কর্ম্ম দগ্ধ হয়” ইহার অর্থ কর্মত্যাগ কলা নছে, কিন্ত এই 
| শ্লোকের দ্বার! প্রকাশ পাইতেছে বে, “ফলনের * ইচ্ছ! ত্যাগ করিয়া কর্ম্দ করা,» 
॥ এই অর্থই এস্কলে লইভে হইবে € পী. র. পৃ২৮৮-২৯১)। এইপ্রকারই 
1 পরে তগৰত্'ক্তের বর্ণনার ষে “সর্বারস্তপরিত্যাগী”--সমস্ত আরম্ভ বা! উদ্যোগ- 
1 ত্যাগী -পন আসিয়াছে (গী. ১২. ১৬) ১৪. ২২) উহার অর্থের নির্ঘয়ও ইহ! 
1 ছ্বারা হইয়! যাইতেছে । এখন এই অর্থকেই অধিক স্পষ্ট করিতেছেন-. ] 

(২০) কর্্মকলের আদক্তি ছাড়িয়! ধিনি সনাতৃপ্ত ও নিরাশ্রক্স ( অর্থাৎ থে 
স্্যক্তি কম্ম্কলসাধনের আশ্ররতৃষ্ভ এ প্রকার বুদ্ধি রাখেন না যে, অমুক কাধ্যের 
দিদ্ধির জন্য অমুক কাজ করিতেছি) বলিতে হয় যে--তিনি কর্দের মধ্যে 
ভুবিয়। থাকিলেও কিছুই করেন না । €২১) আশীঃ অর্থাৎ ফলের বাসনাত্যাগী, 
চিত্তের সংবনকারধী এবং সর্বসগ হইতে মুক্ত পুরুষ কেবল শারীর অর্ধাৎ শরীর 

ব। কর্দেক্রি় দ্বারাই কম্ম করিবার কালে পাপের ভাগী হন না। 
| [€কহু কহ বিংশ শ্রোকের নিরাশ শবেন্স অর্থ গৃহ-সংসারত্যাগী* 
1(সন্াসী) করেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আশ্রন্ন অর্থে গৃহ বা ঘর বলা 
1 যায়; কিন্তু এস্লে কর্তার স্বয়ং থাকিবান স্থান নির্দেশ বিবক্ষিত নহে; অর্থ 
1 এই যে, তিনি ঘে কার্ধ্য কর্রন, সাহার হেতুন্প ঠিকান! (আশ্রয়) কোথাও 
থাকে না। এই অর্থই গীতার ৬.১ ক্লোকে “অনাশ্রিতঃ কর্্ফলং” এই 
1 শবগুলণির ছার! স্পই ব্যক্ত কর! হুইয়াছে এবং বামন পগ্ডিত গীতার থার্থ- 
1 দীপিকা নামক স্বকৃত মহারাস্্ীফ্ টীকাতে ইহা স্বীকার করিক্পাছেন। এই 
| প্রকারই ২১ম ক্লোকে "শারীরঃ অর্থে কেবল শরীর পেবিণের জন্য ভিক্ষাটন 
॥ প্রভৃতি কর্ম নছে। পরে পঞ্চম অধ্যায়ে “যোগী অর্থাৎ কর্্মফোপী লোক 
। আসক্তি অথন! কাম্যবুদ্ধি মনে না রাখিয়া কেবল ইন্দ্রিঘুসমৃহের দ্বার! কর্ম 
| করেন* (৫. ১১) এই বে বর্ণনা আছে, উহ্থার সমানার্থকই* *কেবলং 
। শারীরং কর্ম” এই পদলসমুহের প্রকৃত অর্থ। ইন্জ্রিরসমূহ কর্ম তে! করে? 
। কিন্তু বুদ্ধি সম থাকিবার কারণে এ কর্দদসমূহের পাপপুণ্য কৃণ্তীকে স্পর্শ 
। করে না। ] 

৮৭ 



৬৯০ গীতারহস্য অথবা ক রিযোগশান্তর ৷ 

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ 5 কৃত্বাপি ন নিবন্ধযতে ॥ ২২॥ 
গতসঙ্গসা মুক্তস্য জ্কানাবস্থিতচেতসঃ | € | 
যন্ভায়াচরতঃ কন্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২০ ॥ 

(২২) ঘদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বিষয়ে সন্ধ্, (হর্যশোক প্রভৃতি ) ঘন্ব হইতে 
মুক্ত, নিন্দৎসর, 'এবং ( বর্মের ) সিদ্ধি 7 অসিদ্ধিকে যিনি একই মনে করেন 
সেই বাক্তি (কর্ম) করিয়াও (তাহার পাপপুণ্যের দ্বারা ) বদ্ধ হন না। 
(২৩) আসঙ্গরহিত, (রাগদ্ধেষ হইতে ) মুক্ত, (সাম্যবুগ্িরূপ ) জ্ঞানে স্থিরচিত্ত 
এবং (কেবল ) বজ্জের জন্যই (কর্ম) করেন যে ব্যক্তি তাহার সমগ্র কর্ম বিলীন 
হইয়! যায়। পু 
॥ [ তৃতীয় অধ্যায়ে (৩. ৯) এই যে ভাব আছে, যে মীমাংদকদ্িগের মতে 
| যজ্জের জন্য কৃত কর বন্ধক হয় না এবং আপক্তি ছাড়িয়া করিলে ষেই বর্্মই 
| স্বর্গপ্রদ না হইর|। মোক্ষ প্রদ হয়, তাহাই এই শ্নোকে বল হইয়াছে । “সমগ্র 
॥ বিলীন হুইয়! ষান্তর” ইহাতে “সমগ্র পদের গুরুত্ব আছে। মীমাংদকগণ স্বর্গস্থখ- 
| কেই পরম সাধ্য মনে করেন এবং উহারই দৃষ্টিতে স্বর্গনথের প্রাপ্তিকারক 
| কর্ম বন্ধক: হয় না। কিন্তু গীতার দৃষ্টি স্বর্গ ছণড়িয়া অর্থাৎ মোক্ষের উপর 
। আছে এবং এই দৃষ্টিতে স্বর্শপ্রদ কর্ম ও বন্ধকৃই হর॥ অতএব বলা হইয়াছে 
॥ যে, যজ্ঞার্থ কর্ম ও অনাসক্ত বুদ্ধিতে কৰিলে “সমগ্র লয় পায় অর্থাৎ 

। ম্বর্গপ্রদ না হইরা মোক্ষপ্রন হয়। তথাপি এই অধ্যায়ের ষক্তপ্রকরণ প্রতি- 
॥ পাদনে এবং তৃতীন্ন অধ্যারের যন্তগ্রকরণ প্রতিপাদনে এক গুরুতর ভেদ 
। আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বল! হইয়াছে বে, শ্রোত-স্মার্ভ অনাদি যঙ্ঞচক্র স্থির 
| রাখ। উচিত । কিন্তু এক্ষণে ভগবান বলিতেছেন বে, যজ্ঞের এবপ সম্কুচিত 
॥ অর্থই ধরিও না যে, দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে তিলতগুল বা পশুড আহুতি 
। দিবে অথব! চাতুর্বর্ণোর কর্ম্ম স্বধন্ম অন্ুলারে কামাধুদ্ধিতহ করিবে । অগ্িতে 
। আহুতি ছাড়িবার সময় পেষে ইং ন মম”-ইহ। আমার নহে--এই শবগুলি 
। উচ্চারণ কর! হর; ইহাতে স্বার্থত্যাগন্ধশ নিশ্মমত্বের ষে তত্ব আছে, তাহাই 
। যজ্ঞের এরধান অংশ । এই প্রকারে “ন নম” বলিয়া অর্থাৎ মম্তাঁবুক্ত বুদ্ধি 
। ছাড়িয়া ত্রঙ্গার্পণপুর্বক জীবনের সমস্ত ব্যবহার করাও এক বৃহৎ ষজ্ঞ বা 
| হোমই হইয়। যায়; এই যগ্ দ্বার দেবাধিদদেব পরমেশ্বর অথব। ত্রহ্গের 
। বজন কর! হয়। সারুকথা, মীমাংসকদিগের দ্রবাষক্ঞনন্বন্ধীর বে সিন্ধান্ত আছে, 
। তাহা। এই, বুহৎ যজ্ঞের পক্ষেও উপযোগী; এবং জোকসংগ্রহের জন্য জগতের 
। আস্জ্িরহিত কর্ম্মকর্ত। পুরুধ কর্মের সমগ্র" ফল হইতে মুক্ত হইয়া শেষে 
৷ মোক্ষ লাঁভ করেন (গাঁ, র, পৃ. ৩১৮-৩৫২ )। এই ব্রন্ধার্পণরূপ বৃহৎ যজ্সেরই 



গীত অনুবাদ"ও টিপনী--৪ অধ্যায়। ৬৯১ 

$$ ব্রন্গার্পণং ব্রদ্মহবিব্ষাগ্পো ব্রচ্ষণা হুতং। 
ব্রক্ষোব তেন গন্তব্যং বরন্ষকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥ 
দৈবমেবাপরে যক্জঞং যে'গিনঃ পধুর্পাসতে । 
্রন্মাগ্লাবপরে ষজ্জং যচ্ছেনৈবোপজুহবতি ॥ ২৫ ॥ 

। বর্ণনা প্রথমে এই শ্লোকে করা হইয়াছে এবং পুনরাফ় ইহা! অপেক্ষা শ্বল্পযোগ্য 
॥ অনেক লাক্ষণিক যজ্জের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং ২৩ম শ্লোকে সমগ্র 
পপ উপসংহারে উক্ত হইয়াছে ষে এইপ্রকার '্ঞানবজই সর্বাপেক্ষা 

। শ্রেষ্ঠ” । ] 

(২৪) অর্পণ অর্থাৎ হোম করিবার কিয় ব্রহ্ম, হবি অর্থাৎ অর্পণ করিবার 
জব্য ব্রহ্ম, ব্রঙ্গান্সিতে ব্রদ্ধ হোম করিয়াছেন--€ এই প্রকার) ধাহার বুদ্ধিতে 
(সমস্ত) কর্মমই ব্রহ্ম, তিনি ব্রক্ষকেই লাভ করেন। 
॥ [ শাঙ্করভাষ্যে 'অর্পনণ” শব্দের অর্থ অর্পণ করিবার সাধন অর্থাৎ আচমনপাত্র 
। ইত্যাদি” আছে; কিন্ত ইহা কিছু কঠিন। ইহা অপেক্ষা, অর্পণ - অর্পণ 
॥ করিবারু বা হবন করিবার ক্রিক্সা, এই অর্থ অধিক সরল । ইহ! বরঙ্ধার্পণ পূর্বক 
। অর্থাৎ নিষ্ষামবুদ্ধিতে ষজ্জক্র্ভীর বর্ণনা হইল। এক্ষণে দেবতার উদ্দেশে 
॥ অর্থাৎ কাম্যবুদ্ধিতে কৃত,যজ্ঞের,স্বরূপ বলিতেছেন-_ ] 

(২৫) কোন কোন ( কর্মম-) যোগী (ব্রঙ্গবুদ্ধির বদলে) দেবতা প্রভৃতির 
উদ্দেশে যজ্জ করেন) এবং কেহ ব্রন্ধাগ্িতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞের ষঙ্গন 

করেন। 
। [পুরুষহথক্তে বিরাটরূপী হজ্ঞপুরুষের, দেবতাদের দ্বারা, বজন হইবার যে 

। বর্ণনা আছে -প্যজ্ঞেন ষজ্তমবজন্ত দেবাঃ৮ (খু. ১০, ৯০, ১৬) তাহাই লক্ষ্য 

। করিয়। এই শ্লোকের উত্তরার্ধ উক্ত হইয়াছে। “যজ্ঞং যজ্ঞেনোপভুহ্বাতিঠ 
। এই পদ খণ্বেদের “যজ্ঞের যজ্ঞমযজন্ত' এই পদের সহিত সমানার্কই দেখ 

। যাইতেছে । ইহা সুস্পষ্ট যে, স্ষ্টির আরস্তে অনুষ্ঠিত ষক্তে যে বিরাট- 

।রূপী পশুর হবন কর! হইয়াছিল সেই পণ্ড, এবং যে দেবতার বজন 

। কর! হইয়াছিল সেই দেবতা, এই উভয়ই ব্রহ্গত্বূপ হইবে। সারকথা» 
1 ২৪ম ল্লোকের এই বর্ণনাই তবৃষ্টিতে ঠিক যে, স্থষ্টির সকল পদার্থে সর্বদাই 

। ব্্ম ভরিয়া আছেন, এই কারণে ইচ্ছারহিত বুদ্ধিতে সমত্ত ব্যবহার করিতে 

। করিতে অ্রন্গের দ্বারাই সর্বদ! ব্রচ্মের যজন হইতে থাকে কেবল বুদ্ধি 
। পীপ্রকারই হওয়। চাই। পুকুষস্থত্কে লক্ষ্য করিয়া গীতাতে ইহাই 'একমান্র 

। শ্লোক নহে; প্রত্যুত পরে দশম অধ্যায়েও (১০. ৪২) এই শক্ত অনুযীয় 

| বর্ণনা আছে। দেবতার উদ্দেশে কত যজ্ঞের ব নি! শেষ হইল? এখন অনি 



৬৯২ গীতারহস্য অধব৷ কর্্মযোগশান্তর। 
শ্রোত্রাদীনীক্ভ্রিয়াণ্যনো সংযমাগিষু জুহ্বতি । 
শব্'দীন্ বিষয়ানন্য ইন্জরিয়াগ্রিবু জুহবতি ॥ ২৬ ॥ 
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মীণি প্রাণকশ্ম:ণি চাপরে। 
আত্মসংঘমষোগাঞ্লো ভূহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥ 

| হবি ইত্যাদি শঙ্খের লাক্ষণিক অর্থ লইয়া! বলিতেছেন যে, প্রাণায়াম প্রভৃতি 
? পাতগ্রলযোগের ক্রির়। অথবা তপশ্চরণও এক প্রকার যজ্ত-] 

(২৬) এবং কেহ শ্রোত্র প্রভৃতি (কান, চোখ প্রভৃতি) ইন্জ্রিরগণের 
ংমরূপ অগ্নিতে হোষ্ধ করেন এবং কেহ কেহ ইন্দ্রিয়র্বপ অগ্নিতে ( ইন্ত্রিয়- 

সমূহের) শব আদি বিষদসমূছের হবন করেন। (২৭) এবং কেহ কেহ 
ইন্জিয় ও প্রাণের সমস্ত কর্ন অর্থাৎ ব্যাপার জ্ঞানের দ্বার! প্রজ্জলিত আত্মসংঘম* 
রূপ যোগের অগ্ধিতে হবন করেন। 
1 ( এই ল্লোকগুলিতে হই তিন প্রকার লাঙ্ষণিক যঞ্জের বর্ণনা! আছে; যথা 
| (১) ইন্ত্রিরসমূহথের স্যম করা অর্থাৎ উহা্দিগকে যথাবুক্ত সীমার ভিতরে 
৷ নিল নিঞ্জ ব্যবহার করিতে দেওয়া) (২) ইন্ত্ির়সমূহের বিষয় অর্থাৎ উপ- 
। ভোগের পদার্থ সর্বতোভাবে ছাড়িয়। দিয় ইন্দ্রিয়রকলকে সম্পূর্ণ মারিয়া! ফেলা ? 
| (৩) কেবল ইস্ত্রিয়ের ব্যাপার নহে, প্রাণেরও ঝ্/পাঁর বন্ধ করিয়া পূর্ণদমাধি 
। লাগাইয়া! কেবল জাত্মানশ্দেই মগ্ন থাকা। এখন এগুলিকে যজ্ঞের সহিত তুলন! 
। করিলে, প্রথম ভেদে ইন্দ্রিমদমুহকে মর্যাদা বন্ধ করিবার ক্রি € সংযমন ) অগ্নি 
। হইল, কারণ তৃষ্টাস্তশ্বরূপে ইহ। বল! যায় যে, এই মর্ধ্যাদার ভিতরে যাহা কিছু 
৷ আসে, তাহার উহাতে হবন হইয়। গেল। এই প্রকারই দ্বিতীয় ভেদে সাক্ষাৎ 
| ইন্দ্রিয়গণ হোমদ্রবায এবং তৃতীয় তেদে ইন্ড্িয়গণ এবং প্রাণ উভয়ে মিলিত হইয়! 
|হোম করিবার দ্রব্য হইয়া! যায় এবং আত্মসংষধন অগ্মি হয়। ইহা বাতীত 
। এমনও লোক আছেন, ধাহার] কেবল প্রাণায়ান ক্রিয়া করেন, উহ্ীদের বর্ণন] 
। উনব্রিংশৎ ল্লোকে আছে । “যজ্ঞ” শবের মুল অর্থ প্রব্যাত্মক যজ্ঞকে লক্ষণ 
। দ্বারা বিস্তৃত ও ব্যাপক করিয়া তপস্যা, সন্ন্যাস, সমাধি এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি 
। ভগবৎগ্রাপ্থির সর্বপ্রকার সাধনের এক ধজ্ঞ” শীর্ষেই সমাবেশ করিয়া! দেওয়| 
। হইয়াছে। ভগবাগীতার এই কল্পনা কিছু নূতন নহে। মন্ুস্থতির চতুর্থ 
। অধ্যায়ে গৃহস্থীশ্রম বর্ণনার সঙ্গে প্রথমে বল! হইয়াছে যে, খাবিষজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, 
॥ ভভূতবন্ঞ, মনুষ্যযজ্ত ও পিতৃযজ্ঞ--এই স্বৃতাক্ত পঞ্চমহাষজ্ঞ কোন গৃহস্থই- 
। ছাড়িবে না; এবং পুনরার বল] হইয়াছে যে, ইহার বদলে কেহ কেহ “ইন্দ্রিয় 
। সমূহে বাণীর. হরন করির়া, বাণীতে প্রাণের হবন করিয়া, শেষে জঞানবজ্ঞের 
। দ্বারাও পরমেশ্বরের বদন করে” (মন্থ' ৪. ২১-২৪)। ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলে 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী-_-৪ অধ্যায় । ৬৯৩ 

" দ্রব্যজ্ঞাস্তপোধজ্হা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে | 
স্বাধ্যযজ্্ানযহ্াশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 
অপানে জুহবতি প্রাণ প্রাণেইপানং তথাপরে । 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধু। প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥ 

জান] যাইবে যে, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে বে দ্রব্যময় যজ্ঞ 
। শ্রোত গ্রস্থসমূহে উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রচার ধীরে ধীরে পিছাইয়া গিয়াছিল ? 
॥ এবং যখন পাতঞ্জল-যোগের দ্বারা, সন্ন্যাসের দ্বার অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 
| দ্বারা পরমেশ্বরপ্রান্তির মার্গ অধিকাধিক প্রচলিত হইতে লাগিল, তখন পয” 
। শবের অর্থবিস্তৃত করিয়া! উহাতেই মোক্ষের সমগ্র উপায়সমূহের লক্ষণ হবার! 
॥ সমাবেশ করা৷ আবুস্ত হইয়া থাকিবে । ইহার মণ্্ ইহাই যে, পুর্বে যে শব 
। ধর্মের দৃষ্টিতে প্রচলিত হইয়া! গিয়াছিল, তাহারই উপযোগ পরবর্তী ধর্মমার্গের 
॥ জন্যও কর! যাইবে । যাহাই হৌক ; মনুস্থতির আলোচনা হইতে ইহা! সুস্পষ্ট 
। হইতেছে যে, গীতার পূর্বে, অন্তত তাহার সমসময়ে, উক্ত করন! সর্বমানা 
। হুইয়। গিয়াছিল। 

(২৮) এই প্রকার তীত্র ব্রত আচরণকারী যতি অর্থাৎ সংযমী পুরুষদের কেছু 
দ্রব্রূপ, কেহ তপরূপ, কেহ*যোগর্প, কেহ স্বাধ্যায় অর্থাৎ নিত্য স্বকন্মানুষ্টান- 
রূপ, এবং কেহ জ্ঞানরূপ ষদ্ত করেন। (২৯) প্রাগায়ামে তৎপর হইয়৷ প্রাণ 
ও অপানের গতি রুদ্ধ করিয়া কেহ প্রাপবাধুকে অপানে (হবন করেন ) এবং 
কেহ অপান বাযুকে প্রাণে হবন করেন । 
॥ [ এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, পাতঞ্জল-যোগ অন্থসারে প্রাণায়াম করাও 

৷ এক যজ্ঞই । এই পাতঞ্জলযোগরূপ যজ্ঞ ২৯ম লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব 
)২৮ম ল্লোকের “যোগরূপ যজ্ঞ” পদের অর্থ কর্্মযোগরূপ যজ্ঞ করা 
। কর্তব/ | প্রাণায়াম শবের প্রাণ শব্দে শ্বাস ও উচ্ছাস, উভয় ক্রিরাই ব্যক্ত 
| হইতেছে । কিন খন প্রাণ ও অপানের ভেদ করিতে হয় তখন, প্রাণস্* 
। বহিরাগত অর্থাৎ উচ্ছাস ৰায়ু, এবং অপান - অন্তরাগত শ্বাস, এই অর্থ লওয়া 
| হয় (বে হয. শাং ভা. ২, ৪, ১২? এবং ছান্দোগা, শাং ভা, ১, ৩, ৩)। 
1 মমে রেখে যে, প্রাণ ও অপানের এই অর্থ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। এই 
। অর্থে অপানে অর্থাৎ ভিতরে আকৃষ্ট শ্বাসে, গ্রাণের-উচ্ছাাসের--হোম 
॥ করিলে পূরক নামক প্রাপায়াম হয়; এবং ইহার বিপরীত প্রাণে অপানের 
। হোম করিক্নো রেচক প্রাণায়াম হয় । প্রাণ ও অপান উত্তুয়কেই নিরুদ্ধ করিলে 
। সেই প্রাপায়ামই কুস্তক হইয়া বায়। এখন ইহ! ব্যতীত ব্যান, উদ্দান, ও সমান 
। এই তিনটা বাকী.থাকে। তন্মধ্যে ব্যান, প্রাণ ও অপানের সন্ধিস্থলে থাকে, 
॥ যাহা ধন্থুক টানা, ওজন উঠানে! প্রভৃতি দম টানিক্া। বা অর্ধেক শ্বাস ছাড়িয়া 



৬৯৪ গীতারহস্য অথব! কর্ম যোগশান্ট ৷ 

অপরে নিয়তাহারাঃ প্র।ণান্ প্রাণেষু জুহবতি 1 
দর্বেহপোতে যজ্ঞবিদে। বন্ত্ক্ষপিতকলাধাত ॥ ৩০ ॥ 
যক্জশিষটাস্বতভূজো যান্তি ব্রচ্ম সনাতনং | 
নায়ং লোকোহস্ত্যযভ্ঞস্য কুতোহন্াঃ কুরুসকতম ॥ ৩১ ॥ 

| জোর লাগিবার কার্ধ্যে বাক্ত হয় ( ছাং. ১, ৬, ৫)। মৃত্যুকালে যে বা 
| বঠির্গত হয় তাহাকে উদ্দান বলে (প্রশ্ন, ৩.৭), এবং সমস্ত শরীরে সর্বস্থানে 
৷ একভাবে অন্নরন লইয়া যায় বেবাষু তাহাকে সমান বলে (প্রস্থ, ৩. ৫)। 
। এই প্রকারে বেদান্তশাস্ত্রে এই শব্দগুলির সাধারণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে; 
॥ কিন্তু কৌন কোন স্থলে ইহা ব্যতীত বিশেষ অর্থ অভিপ্রেত হয়। উদাহরণ 
| যথা, মহাভ।রতের ( বন পর্বে) ২১২ম অধ্যায়ে প্রাণ প্রভৃতি বাঘুর বিশেষ 
| লক্ষণ আছে; উত্াতে প্রাণের অর্থ মস্তকের বাধু এবং অপানের অর্থ নিক্কে 
৷ বহির্ণমনশীল বাঘু হইতেছে (প্রশ্ন ৩. ৫ এবং মৈক্র্য ২.৬) উপরের শ্লোকে 
| যে বর্ণনা আছে, তাহার এই অর্থ ষেঃ ইহাদের মধ্যে যে বায়ুর নিরোধ করা হয়» 
॥ তাহার অন্য বাধুতে হোম হয়|] 

(৩০-৩১) এবং কেহ কেহ লাহারকে নিক্মমিত করিয়া! প্রাণেতে প্রাণেরই 
হোম করেন। নে ব্যক্তি যজ্ঞ জানেন, বাহার পাপ যজ্ঞের দ্বার! ক্ষরপ্রাপ্ত 
(এবং যে ব্যক্তি) অমৃত ( অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্ট ) উপভোগ করেন, তাহার! 
সকলেই সনাতন ব্রন্গে যাইয়া মিলিত হন। যে যঙ্ত করেনা তাহার (যখন ) 
এই লোকে-সফ্ষলতা৷ হয় না, ( তখন.) .ফের হে কুরুশ্রেন্ট ! (সে) পরলোক 
কোথ। হইতে (পাইবে )? | 
| [সার কথা, ব্ঞত কর। যদিও বেদের আদেশ অনুসারে মঞ্য্যের কর্তব্য, 
| তথাপি এই যঞ্জ একই প্রকারের হয় না । প্রাণায়াম কর, তপসা। কর, বেদ 
৷ অব্যরন কর, অগ্রিষ্টোম কর, পশুষজ্ঞ কর, তিলতগুনু অথবা ধিয়ের হবন কর, 
। পুঙ্গ-পাঠ কর ব! নৈবেদ্য-বৈশ্বদ্দেব প্রভৃতি পঞ্চ গৃহ্যপ্র কর; ফলাসক্তি দূর 
| হইলে এই সকল বাপক অর্থে ষজ্ঞই এবং ফের যজ্ঞশেষ ভক্ষণের বিষে 
। মীমাংসকদিগের যে সিঙ্কাস্ত আছে, সে সমস্ত ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক যজ্গের 
। পক্ষে উপযোগী হইয়া যায় । তন্মধ্যে প্রথম নিয়ম এই যে, প্বঙ্ঞার্থে কত করব 
॥ বন্ধক হয় ন।” এবং ইহার বর্ণনা ২৩ম শ্লোকে করা হইয়াছে (গী. ৩, ৯ এর 
। উপর টিপ্লনী দেখ)। এখন দ্বিতীয় নিন্ম এই যে, প্রত্যেক গৃহস্থ পঞ্চমহ!- 
। বজ্তের পর অতিথি গ্রভৃতিকে ভোজন করানো! শেষ হইলে পরে নিজের 
। পত্ীলহ ভোঞ্জন করিবে ; এবং এই প্রকার ব্যবহার করিলে গৃহস্থাশ্রম সফল 
হইয়া সদ্গতি ধেঁয়। পবিঘনং তুক্তশেষং তু যজ্ঞশেষমথামৃতং” ( মন্ধু, ৩, 
1২৮৫ ) অতিথি প্রভৃতির ভোজন শেষ হইলে পর যাহ। স্বাক্ষী থাকে তাহা 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী---৪ অধ্যায় । ৬৯৫ 

এবং বুবিধা যচ্হ। বিততা ব্রহ্ধাণো মুখে । 
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞার] বিমোক্ষাসে ॥ ৩২॥ 

। ণবিঘস+ এবং ঘন্ত রিলে যাহা অধশিষ্ট থাকে, তাহা *অমুত) উক্ত হয়) এই 
। প্রকার ব্যাখা! করিয়া মন্ুশ্বৃতি ও মনা শ্্তগুলিতেও উল্ত হইরাছে যে প্রত্যেক 
| গৃহস্থের নিতা বিধসাশী ও অমৃতাশী হওয়। উচিত (শী, ৩. ১৩ ও গী র. 
॥ পৃ, ১৯১ দেখ )। এখন ভগবান বপিতেছেন যে শাধারণ গৃহযজ্ছের উপযোগী 
| এই সিদ্ধান্তই সর্বপ্রকার উক্ত যন্ঞসমু্তের উপযোগী হয়। যঞ্জাথথে কত কোন 
1 কর্মই বন্ধক হয় না, কেবল ইচাই নগে, কিন্তু ই কর্ধসমূহের মধো অবশিষ্ট কর্ন 
1 যদি স্বয়ং নিজের উপযোগে আসে, তথাপি তাঁহা বন্ধক হয়না (গীহার পৃ, 
1 ৩৮৬ )। প্যজ্ছ বিনা ইহলোক 9 সিদ্ধ হয় না” এই বাক্য তত্ব ও মহত্বপূর্ণ। ইহার 
। অথ এইটুকুই নহে যে, ষক্ষ ল্াতীত বুষ্টি হয়না এবং বৃষ্টীনা হইলে এই 
1 লোকের জীবননির্র্বাহ হর না; কিন্তু 'ষঙ্্” শন্দের বাপক অর্থ লইয়া, এই 
1 সামান্িক তত্বের৪ ইহাতে পরোক্ষভাবে সমাবেশ হইরাছে যে, নিণজর প্রিয় 
| কোন কোন খিষয় না ছাড়িলে না সকলের একই গ্রকার সুবিধা ঘটে, 
। আর, ন| জগতের ব্যবচারই চলিতে পারে। উদাহরণ ষথখ।__পাশ্চাত্য 
। সমাজশাস্থ প্রণেতা এই ধে দিদ্ধীন্ত বলেন ধে, নিজ নি স্বতম্বহাকে পরিমিত 
। না করিলে অনাদের এক প্রকার শ্বতন্ত্রতা লাভ হয় না, উহাঁই এই 
| তত্বের এক উদ্দাহরণ। এবং যদি গীতার পরিভাষায় এই অর্থই 
। বলিতে হয় তবে এইস্কলে এইপ্রকার বদ্রপ্রখন ভাষারই প্রয়োগ করিতে 
॥ হইবে বে, “বে পর্যান্ত প্রতোক মন্ষা নিজের স্বশুন্বগার কোন অংশের 9 যজ্ঞ 
॥ না করে, সে পর্যন্ত এই লোকের ব্যবহার চপিতে পারে না”। এইপ্রকার 
| বাপক ও বিস্তৃত অর্থ দ্বারা যখন ইহাস্থির হইল যে, যজ্ঞই সমস্ত সমাজ- 
॥ রচনার আধার); তখন বল! বানুপ্য যে, কেবল কর্তবাদুষ্টিতে 'জ্ঞ' করা যে 
| পর্যান্ত প্রত্যেক মনুষ্য না শিখিবে, সে পধ্যন্ত সমাজের ব্যবস্থ! ঠিক 
। থাকিবে না । ] | 

(৩২) এই প্রকার নানাবিধ ষজ্ঞ বর্ষের (ই) মুখে বজায় আছে। ইহা 
জান যে, সে সমস্ত কর্ন হইতে নিম্পন্ন হয়। এই জ্ঞান হুইলে তুমি মুক্ত হইয়! 
ধাইবে। 
। [ক্যোর্তিষ্টোৌম আদি দ্রব্যময় শ্রোত যজ্ঞ অগ্নিতে হবন *করিয়। করা হয় এবং 
। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতাদের মুখ অগ্নি; এই কারণে একট *ফল্ত এ দেব- 

॥ তার! প্রাপ্ত হন। কিন্তু যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, দেবতাদের মুখে__ 
। অগ্নিতে--উত্ত লাক্ষণিক যজ্ঞ হয় না অতএব এই সকল লাক্ষবিক যজ্ঞের 



৬৯৬ গীতারহ্প্য অথবা কর্মষৌগশাস্ত্র। 
শোয়ান্ দ্রবামগ্নাদ্ যহ্( জ্হানযজ্ঞঃ পরস্কপ । 

সর্ধং কর্মাধিলং পার্থ হধানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥ 
$$ তান্বদ্ধি প্রণিপাতেন প্ররি প্রশ্নেন সেবয়া । 

উপদেক্ষান্তে তে জ্গঞানং জ্ঞানিনস্তন্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥ 
যজন্তাত্ব। ন পুনর্মোহমেবং যাসাসি পাগুব। 
যেন ভূতান্যশেষেণ জক্ষ্যস্যা ্মনাণে ময়ি ॥ ৩৫ ॥ 

। স্বারা শ্রেরঃ প্রাপ্তি হইবে কিরূপে) তবে তাহা দূর করিবার জন্য বলিয়াছেন 
। যে, এই ষক্জ সাক্ষাত ব্রন্ষেরই মুখে হয়। দ্বিতীয় চবণের ভাবার্থ এই ষে, ষে 
। বাক্তি ষন্বিধির এই বা।পক শ্বরূুপ-কেবল মীমাংসকদিগের সঙন্কীর্ণ অর্থই 
। নহে--+জানিরা লঈর ছেন; তীঠার বু্ধি সঙ্কার্ণ পাকে না, কিন্ত তিনি ব্রন্গের 
। স্বরূপ জানিবার অধকারাী হইয়া যান। এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই সমস্ত 
। যজ্জের মধ্যে শ্রেঠ ষঙ্ঞ কি--] 

(৩৩) হে পরন্তশ! দ্রবাময় যক্ট অপেক্ষা জ্ঞানমন্ন ষক্ত শ্রেঠ। কারণ 
'হে পার্থ! সব্ববিধ সমস্ত কর্মের পর্যবসান জ্ঞানেতে হয় । 
1 [গীতার 'জ্ঞানয র” শব্ধ হুইবার পরেও আসিয়াছে /গী, ৯, ১৫ ও ১৮. ৭০)। 
। আমি যে দ্রব্যময় বক্ষ করি, তাহ! পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য করি। কিন্ত 
। পরমেশ্বর প্রাপ্তি তাহার স্বরূপজ্ঞান বাতীত হয় না। অতএব পরমেশ্বরের 
1 স্বরূপজ্ঞান লাভের পর এঁঞ্জান অন্থমারে আচরণ করিয়া পরমেশ্বরকে লাত 
॥ করিবার এই মার্গ ঝ সাধনকে “জ্ঞানমন়্+ বলে । এই যজ্ঞ মানস ও বুদ্ধিসাধা, 
॥ অত এব দ্রবামন্ন যজ্ঞ অপ্ক্ষা ইহার যোগ্যতা অধিক ধরা হয়। মোক্ষশাস্ত্ে 
। জ্ঞানবঞ্জের এই জ্ঞানই যুখা এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই সমন্ত কর্দধের ক্ষয় হয়। 
। যাহাই হৌক, গীতার ইত স্থির সিদ্ধান্ত যে, শেষে পরমেশ্বরের জ্ঞান হওয়া 
। আবশ্যক, জ্ঞান বাতীত মোক্ষলাভ হয় না। তথাপি “কর্দবের পর্যাবসান 
1জ্ঞানে হয়* এই বচনের ইহ] অর্থ নহে যে, জ্ঞানের পর কম্ম ছাড়িকা দিতে 
( হইবে--এই বিষন্ন গীতারহসোর দশম ও একাদশ প্রকরণে ্স্তভাবে 
1 প্রতিপাদ্দিত হহরাছে। আপনার জন্য ন। হইগেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্তব্য 
। বুঝিয়া সকল কর্মাই কন্সিতেই হইবে, এবং যখন তাহ ভ্ঞান ও সমবুদ্ধি 
। সহকারে কর] হয়, তখন উহার পাপপুণ্যের বন্ধন বর্তীকে লাগেনা (পরে 
॥ ৩৭ম শ্লোক দেখ) এবং এই জ্ঞানযজ্ঞ মোক্ষ প্রদ তয় । অতএব গীতাব্র সকল 

। লোকের প্রতি ইহাই উপদেশ যে, ষ্ড কর, কিন্ত উছ। জ্ঞানপুর্বক নিফাম 
। বুদ্ধিতে কর। ' ] 

(৩৪) মনে রেখে! যে, প্রপিপাতের ছারা, প্রশ্নের দ্বারা এবং সেবা দ্বার! 

তত্ববেত। জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাকে এ জ্ঞানের উপদেশ ' করিবেন$ ( ৩৫) 



গীতা, মনুবাদ ও টরনী--3 অন্যায় । ৬৯৭ 

জপি চেদি পাপেনাঃ সর্বেভাঃ পাপকৃতষঃ | 
'লর্বং জ্ঞামপ্লবেনৈব বৃজিনং সম্ভরিধ্যনি ॥ ৩৩৬ ॥ 
বযখৈধাংসি সমিচ্জোহগ্রিরপ্মপাত্কু রুতেহর্জন | 
জকানাগ্নিঃ সর্বকর্মণি ভশ্মনাতৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥ 

$$ ন হি জ্ঞানেন সদূশং পবিভ্রমিহ বিদ্যুতে | 
তণ্স্গয়ং যেগসংপসিকঃ কালেনাক্ত্বনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥ 

বে জান পাইয়া হছেপাঞগুব! ফের ভোমার এই প্রকার মোহ হইবেন! এবং 
বেজ্ঞানযোগে সমস্ত প্রানীগণকে ভূমি আপনাতে এবং আমাতেও দেখিবে । 
। [স৭স্ত গ্রাণীগণকে আপনাতে এবং আপনাকে সমস্ত গ্রাণীতে দেখিবার, 
| সমস্ত প্র নীমাত্রে ষে উঁক্যজ্ঞান পরে বর্ণিত হইয়াছে ( গী. ৬. ২৯), তাহ্ারই 
। এখানে উল্লেখ কর! হুইয়াছে। মূলে লাত্মা! ও ভগবান উভয়ে একরূপ, অভএব 
। আত্মাতে সমস্ত প্রাণীর সমাবেশ হর; অর্থাৎ ভগবানেও উহার লমাবেশ 
। হইয়া! আত্মা (তে ), অন্য প্রাণী ও ভগবান এই ত্রিবিধ ভেদ নষ্ট হইয়। যায়। 
। এই জন্যই তাগ?তপুরাণে, তগবদ্ধক্ত'দগের লক্ষণ দিবার কালে বল! হইয়াছে, 
“সমস্ত প্রাণীকে তগবানে এবং আপনাতে ধিনি দেখেন, ও:হাকে উত্তম 
| ভাগবত বলিতে হইবে (ভাগ, ১১. ২. ৪৫)। এই মংত্বপূর্ণ নীঠিতব্বের 
। বেশী খুলর! ব্যাখা! গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে ( পৃ. ৩৯৩ ৪**) এবং 
। তকিনৃষ্টিতে ভ্রয়োদশ প্রকরণে (পৃ. ৪৩৫-৪৩৬) করা! হইয়াছে। ] 

(৩১) সকল পাপী অপেক্ষা বদি অধিক পাপী হও, তথাপি (এই ) জ্ঞান- 
নৌক। দ্বারাই তুমি সমস্ত পাপ পার হৃঠয়৷ যাইবে । (৩৭) ষে প্রকার 
প্রজ্ছঘ লত অগ্নি (সমস্ত) ইন্ধন ভল্ম করিয়া ফেলে, সেই প্রকারই হে অঞ্জন 
€( এই) জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্শকে (শুত-অশ্তত বন্ধনকে ) জালাহয়! 
দেয়। 
। [জ্ঞানের মহ্ত্ব বলিলেন । এখন বলতেছেন যে, এই জ্ঞান কি উপায়ে লাত 
| হয়-_- ] 

(২৮) এই লোকে জ্ঞানের ন্যা পবিত্র সত্য-সত্যাই আর কিছুই নাই। 
বাহার যোগ অর্ধাং কম্মযোগ সিন্ধ হহয়াছে পেই ব্যক্তি সময় পাইর়। প্বরংই 
আপনাতে এর জ্ঞান প্রাপ্ত করায় 
। [৩৭*ম শ্লোকে “কর্মের অর্থ “কর্দের বন্ধন? (শী. ৪, ১৯ ছেখে)। লিজের 

। ধুদ্ধিতে আর ছ নিকান কর্মের দ্বার! জ্ঞান লাঠ কর, জ্ঞানপ্রা্তর মুব্য বা 
। বুঝ্িম/ মার্গ। কিযে নিজে এই প্রকার নি্ের বুদ্ধতে জ্ঞান লা 
। করিতে না পারে, তাহার জন্য এখন অদ্ধায় দ্বিতীর.মার্গ বলিতেছেন- ] 

৮৮ 
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শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তশুপরঃ সংযতেন্দ্িয়ঃ | 
জ্ঞানং লব্ধধ! পরাং শান্তিমচিরেণাধিগস্ছতি ॥ ৩৯ ॥ 
অভ্তণ্চা ্ রাদদধানশ্চ,সংশয়াস্মা বনশ্যতি | 
নায়ং লোকোহস্তি ন পরে! ন স্থখং সংশয়াতনঃ ॥ ৪০ ॥ 
যোগসংন্যস্ত কম্মাণং জ্বানসংছিন্নমংশয়ম্। 
আত্মবন্তং ন কম্পাণি নিবয়ন্তি ধনগ্জয় ॥ ৪১ ॥ 
তন্মাদতহানসংভূতং হুৎস্থং ত্তানাপিনাম্মনঃ | 
ছিত্বৈনং সংশয়ং ধোগমাতিন্টোত্তিত্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥ 

ইতি শমদ্তগবদগীতান্থ উপনিষৎনু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্ীকষণর্জুন- 
সংবানে জ্ঞানকম্মসন্নাসযোগে। নাম চতুর্ধোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥ 

(৩৯) যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ইন্দড্রিরসংঘম করিয়। উহ্ারই পশ্চাতে পড়িয়! 
থাকেন, তিনি (ও ) এই জ্ঞান লাভ করেন; এবং জ্ঞান লাভ করিলে শীঘ্রই 
তিনি পরম শাস্তি লাভ করেন । 
॥? [ সারকথা, বুদ্ধি দ্বারা যে জ্ঞান ও শান্তি লাত হয়, শ্রদ্ধা দ্বারাও তাহাই 
। পাঁওয়! ঘায় (গী, ১৩. ২৫ দেখ )। ] 

(৪8০) কিন্ধবাচার স্বয়ং জ্ঞানও নাই আর শ্রর্ধাও নাই, মেউ সংশয়াখ। 
ধ্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশর়াত্বা ব্যক্তির না হহলোক আছে (আর )ন। 
পরলোক, এবং সুখও লাই । 

॥ [জ্ানলাতের এই ছুই মার্গ বলির আসিক্বাছেন, এক বুদ্ধির এবং দ্বিতীয় 
। শ্রদ্ধার । এক্ষণে জ্ঞান ও কম্মযোগ্ের পৃথক উপযোগ দেখাইয়া সমস্ত বিষয়ের 
। উপসংহার করিতেছেন-_- ] 

(৪১) হে ধনঞ্জম! যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্কি ( কর্ধ- ) ষোগের আশ্রয়ে বর্ম 
অর্থাৎ কর্মবন্ধন ত্যাগ কক্ধিয়াছেন এবং জ্ঞানের দ্বার যাহার ( সমস্ত ) সন 
দুর হইয়। গিয়াছে, তীহাক্ষে কন্ম বন্ধ করিতে পারে না) (৪২) এই জন্য 
নিজের হৃদয়ে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ তরবারি দ্বারা কাটিরা। 
( কর্শ- ) যোগকে অবলম্বন কর। ( এবং) হে ভারত ! (যুদ্ধের জন্য ) দাড়াও ! 
| [ ঈশাবাদ্য উপন্নষর্দে “বিদ্যা” ও “অ:বদ্যার পৃথক উপধযোগ দেখাইর। যে 
॥ প্রকার উভরকে ভাগ ন। কারগ়াই আটচএণ করিবার জন্য বল! হইয়াছে ( ঈশ. 

১১7 গী. র. পৃঃ৩৩১) ১ সেই প্রকারই গাঠার এই হৃহ শ্লোকে জ্ঞান ও ( কর্ম") 
। যোগের পৃথক উণযোগ দেখাই] উহাদের অর্থাং জ্ঞান ও ধোগের সমুচ্চয়েই কন্ম 
। করিবার বিষয়ে অঙ্ুনকে উপদেশ দেওয়া! হইয়া'ছ। এই হুইয়ের পৃথক পৃথক 
। উপযোগ এই বে, নিষ্কাম বুদ্ধির দ্বার! কর্ম করিলে পর উা'দের বন্ধন টুটিয়। যায়, 
। এবং উঠ মে(ক্ষের প্রতিবন্ধক হন ন। এবং জানের দ্বারা মনের সন্দেহ দুর 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--€ অধ্যায় | ৬৯৯ 

| হইয়া! মোক্ষলাভ হয় । অতএব শেন উপদেশ এই যে, কেবল কর্ম বা কেবল 
॥ জ্ঞানকে স্বীকার করিও না, কিন্তু জ্ঞান-কম্পনমুচ্চয়াত্মক কন্মযোগের আশ্রয় 

। করি! যুদ্ধ কর। যোগ আশ্রয় করিয়া অক্ুনের যুদ্ধের জনা দীড়াইয়! থাকিতে 
। হইয়াছিল, এই কারণে গীতারহসোর ৫৯ পৃষ্ঠায় দেখানো হইক়্াছে যে, যোগ 
। শব্দের অর্থ এখানে “কন্মষোগ”ই ধরিতে হহবে। জ্ঞান ও ষোগের এই মিলনই 
॥ “জ্ঞানযোগবাবস্থিতিঃ” পদের দ্বার দৈবী সম্পত্তির লক্ষণে (গী. ১৬. ১) 
॥ আবার বল। হচয়াছে।] 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদ, ব্রহ্ম বিদ্যান্তর্গত 
যোগ _-অর্গাৎ কন্দযোগ- শীস্ত্রবিষয়ক, প্রীকষ্চ ও অজ্ঞুনের সম্বাদে, জ্ঞান-কর্ম্- 
সন্যাসযোগ নানক চহূর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।, 
॥ [ মনে থাকে যেন, *জ্ঞান-কর্ম্-সন্লযাস পর্দে “ব্যাস” শবের অর্থ শ্বরপত 
॥ “কর্ম ত্যাগ” নহে, কিন্তু নিষ্কাম্বুদ্ধিতে পরমেশ্বরে কন্ম্ের সন্ন্যাস অর্থাৎ “অর্পণ 
॥ করা । এবং পরে অগ্টাদশ অধ্যায়ের আরস্তে উবাই খুলিয়া বল। হুইয়াছে। ] 

, পঞ্চম অধ্যায় । 

[ চতুর্থ নধ্যায়ের দিদ্ধচন্ত সঙ্থুন্ধে সঙ্্যাসমাগাঁদের বে সংশয় হইতে পারে, 
তাহাই অক্ুনের মুখে প্রশ্নবূপে বলাইয়। এই অধ্যায়ে ভগবান তাহার স্পষ্ট 
উত্তর দিয়াছেন। যদি সমস্ত কর্মের পর্যাবসান জ্ঞান হস্ক (৪. ৩৩), যদি জ্ঞানের 
দ্বারাই সম্পূর্ণ কর্ম ভন্ম হইয়! যায় (৪. ৩৭), এবং যদি দ্রব্য ফজ্ঞ অপেক্ষা 

জ্ঞানবজ্ঞই শেষ্ঠ হয় (৪. ৩৩) তবে দ্বিতীয় অধ্যায়েই প্ধন্্য যুদ্ধ করাই 
ক্ষত্রিয়ের শ্রেরস্কর” (২. ৩১) বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারে এ কথ! কেন 
বল। হইল যে “অতএব তুমি কর্মষোগের আশ্রয় করিয়। যুদ্ধের জন্য উঠিয়া! 
ঈ্াড়াও” (৪. ৪২)? এই প্রশ্নের গীতা এই উত্তর দিতেছেন যে, সমস্ত সন্দেহ 
দুর করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; এবং বদি মোক্ষের 
জন্য কর্ম আবশ/ক না হয়, তথাপি কখনও ন৷ ছাড়িবার কারণে উহ! 
লোকসংগ্রহার্থ আবশ্যক ) এই প্রকারে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই সমুচ্চস্কের নিত্য 
অপেক্ষা আছে (৪. ৪১)। কিন্তু এসম্বন্ধেও সংশয় আসে বে, যদি করন্দমযোগ 

সাংখ্য উতয় মার্গই শান্ত্রবিহিত হয়, তবে, এই উতদ্ষের মধো স্বেচ্ছায় সাংখ্য- 
মার্গ হ্বীকার্ন করিয়া কন্দ্ম ত্যাগ করিলে হাঁনিই বা কি? , অর্থাৎ এই উভয়মার্গের 
মধ্যে কোন্টা শ্রেঠ, তাহার সম্পূর্ণ নির্ণ্ন হুইয়! যাওয়। উচিত। “এবং অঞ্জনের 
মনে এই সংশয়ই আসিল। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের আস্তে বে প্রকার প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, এখনও তিনি সেই প্রকারই প্রশ্ন করিতেছেন যে,_ ] 



৭৩৬ গীতারহস্য অথবা ক ্দাযোগশান্ত্র । 

পঞ্চমোষ্ধচার়ঃ | 
অজ্জুন উবাচ । $ 

সংন্যাসং কর্মণাং কৃষঃ পুনর্যোগং চ শংসসি। 
বচ্ছের এতয়োরেকং তন্বে ভ্রাহি স্ুনিশ্চিতং ॥ ১॥ 

জ্ীভগবান্থবাচ। 

সংন্যাসঃ কর্ম.যাগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ । 
তয়োস্ত কর্মসংন্যাসাৎ কর্ম যোগো! বিশিষাতে ॥ ২ ॥ 

(১) অর্জুন বলিলেন_-হে কৃষঃ! (তুমি ) একবার সন্নযাসকে এবং আর 
একবার কম্মসমূছের যোগকে (অর্থাৎ কর্ম করিতে থাকিবার মার্গকে ই ) উত্তম 
বলিতেছ ; এখন নিশ্ন্ন করিয়! আমাকে একই (মার্গ) বল, যাহা এই উভয়ের 
মধ্যে যথার্থই প্রের অর্থাং অধিক প্রশপ্ত। (২) শ্ীভগবান বলিলেন--কর্খ- 
সঙ্গ্যাম ও কর্মযোগ উততয় নিষ্ঠা বা মার্গ নিঃশ্রেরস্কর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ ; কিন্ত 
( অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের যোগাতা সমান হুঈপেও) 'এই উভয়ের মধ্যে 

কম্মসন্ন্য।/ম অপেক্ষা কর্মযোগের বিশেষ যোগাতা আছে। 
। [উক্ত প্রপ্ন ও উত্তর উভয় নিঃসন্দিঞ্চ ও স্পষ্ট । ব্যাকরণের দৃষ্টিতে প্রথম 
। শ্লোকের শ্রের” শবের অর্থ অধিক প্রশস্ত ব। খুব ভাল, হুই মার্গের তারতম্য 
॥ ভাববিষয়ক অঙ্জুনের প্রশ্সেরই এই উত্তর বে, “কম্মযোগে। বিশিষাতে'__. 
| কম্মযোগের যোগাতা৷ অধিক । তথাপি এই সিদ্ধান্ত সাংখামার্গের ইষ্ নহে, কারণ 
। উহার কথ। এই যে, জ্ঞানের পরে সমস্ত কর্দের স্ববর্ূপত সন্যাস করাই উচিত; 
॥ এই কারণে এই স্পষ্ট অর্থাবশিষ্ট প্রপ্নোত্তরের ব্যর্থ টানাবুনা কেহ কেছ 
| করিয়াছেন। যখন এই টানাবুন৷ করিক্াও সমাধান হইল না, তখন তাহারা 
। এই তুড়ী বাজাইয়৷ কোন প্রকারে নিজেদের সমাধান করিরা লইলেন যে, 
। "বিশিব্াযাতে” ( যোগাতা৷ বা! বিশেষত্ব) পদের দ্বারা! তগবান কর্শযোগের 
নি অর্থাৎ কেবলমাত্র স্তুতি করিয়া! দিয়াছেন--আমসলে ভগবানের 
। ঠিক অভিপ্রান্ন এরূপ নহে! যদ্দি ভগবানের এই মত হইত যে, জ্ঞানের 
। পরে কর্ের প্রয়োজন নাই, তবে কি তিনি অজ্জুনকে এই উত্তর দিতে 
। পারিতেন না ৰে “এই উভয়ের মধ্যে সঙ্লাস শ্রেষ্ঠ” 1? কিন্ত এরপ না করিয়া 
॥তিনি দ্বিতীয় শ্লোফের প্রথম চরণে বলিলেন যে, “কর্শ কর! ও ত্যাগ করা, 
। এই উভয় মার্স একই প্রকার মোক্ষপ্রদ”; এবং পরে “তু” অর্থাৎ “কিন্ত 
। পদের গ্রয়োগ করিয়া যখন তগবান নিঃসনি্ক বিধান করিলেন যে, “তন্বো* 
। অর্থাৎ এই উন্তয় মার্গের মধ্যে কর ত্যাগ করিবার মার্গ অপেক্ষ। কর্ণ করিবার 
। পক্ষই অধিক প্রশস্ত (শ্রের )) তখন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতেছে যে, ভগবানের 



গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী-_-৫ অধ্যায় । ৭০১ 

$ জ্ঞেয়ঃ স নিত্াসংন্যাসী ষে। ন ঘি ন কাংক্ষতি। 
নিদ্বন্দো 'হি মহাবাহে। স্খং বঙ্ধাত প্রমুচাতে ॥ ৩ ॥ 
সাংখ্যযোগো পৃথখ্ালাঃ প্রবদস্তি ন পঞ্ডিতাঃ। 
একমপ্যান্থিতঃ সম্াগু ভয়োধিন্দতে ফলং ॥ ৪ ॥ 

। এই মতই গ্রাহা যে, সাধনাবস্থায় জ্ঞান প্রাপ্তির না কৃত নিগ্ষাম কর্খছি, 
| জ্ঞানী বাঞ্চি পরে সিদ্ধাবস্থাতেও লোকনংগ্রহের জন্য আমরণ কর্তব্য মনে 
॥ করিন্। করিতে থাকিবেন। এই অর্থই গীতা ৩.৭ এ বর্ণিত হইয়াছে, 
| এই এবিশিস্বাতে' পদই সেখানেও আছে ? এবং উহ্বার পরবর্তী প্লোকে অর্থাৎ 
॥ গীতা। ৩. ৮এ আবারও এই স্পষ্ট শব্দ আছে যে, “অকর্ম অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ" । 
॥ ইহা নিঃসন্দেহ যে, উপনিষর্দের কয়েক স্থলে (বৃ. ৪. 8. ২২) বর্ণনা আছে 
। ষে, জ্ঞানী বাকি জ্োোকৈধপ! ও পুত্রৈণ1 প্রভৃতি না৷ রাখিয়। ভিক্ষ! করিতে 
॥ করিতে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু উপনিষদেও ইহা উক্ত হয় নাই যে, জ্ঞানের 
। পরে এই একই মার্গ আছে-_দ্বিতীক্স মার্গ নাই। অতএব কেবল উক্ত 
॥ উপনিষদ-বাক দ্বাবাই গীতার একবাকাত। কর! উচিত নহে। গীতা ইহ! 
॥ বলেন না যে, উপনিষদে বার্ণত এই সন্গযাসমার্গ মোক্ষপ্রদ নহে; কিন্ত যদিও 
॥ কর্শযোগ ও সন্যাস, তুই মার্ণ একই প্রকার মোক্ষপ্রদ, তথাপি (অর্থাৎ 
॥ মোক্ষবৃষ্টিতে উভগক্বের ফল একই হইলেও) জগতের ব্যবস্থার বিচার করিবার 
উপর গীতার ইহা! স্থির মত যে, জ্ঞানের পরেও নিফাম বুদ্ধিতে কর্ম করিতে 
॥ খাকিবার মার্পই অধিক প্রশস্ত ব শ্রেষ্ঠ । মতরকুত এই অর্থ গীতার অনেক 
| টীকাকারেব মান্য নহে; তাহারা কর্মযোগকে গৌণ স্থির করিয়াছেন । 
। কিন্তু আনার বুদ্ধিতে এই অর্থ সরল নহে; এবং গাতারহসোর একাদশ 
| গ্রকরণে ( বিশেবত পৃ্৩*৮-৩১৬ ) ইহার কারণসকণ সবিস্তার আলোচিত 
॥ হইয়াছে; এই কারণে এখানে উহার পুনরাবৃত্তি আবশ/ক নাই । এই 
॥ প্রকারে উভয়ের মধ্যে অধিক প্রশস্ত মার্গ নির্ণয় করিয়া দেওয়। হুইম্াছে? 
॥ এখন ইহা সিদ্ধ করিয়া দেখাইতেছেন যে, এই ছুই মার্গ ব্যবহারে লোকের 
॥ চক্ষে বিভিন্ন দৃ& হইলেও তন্বত উহার! ছুই নছে--] 

(৩) যে (কাহাকেও) দ্বেব করে না এবং (কোন কিছুরও) হচ্ছা 
করে না, সেই ব্যক্তিকে ( কর্ম করিলেও ) নিত্যসন্র্যানী বুঝিতে হইবে; 
কারণ হে বহাবানথ অজ্জুন! যে (স্ুখ-হঃখ প্রভৃতি ) হ্বন্ঘ হইতে মুক্ত হুইয় 
যায় সে অনায়াসেই ( কম্ম্ের সমস্ত ) বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়! যায় (৪) মুর্খ 
লোকে বলে যে, সাংখ্য ( কর্ধসন্্যাস ).এবং যোগ ( কর্মযোগ ) ভিন্র-ভিন্ন; কিন্তু 
পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ বলেন না। কোন এক মার্গের ভালরূপ আচরণ করিলে 



৭০২ গীতারহস্য অথব। কর্্মযৌগশান্্র | 

যত সাংখোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈ রপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পণ্যতি ॥ ৫ ॥ 
সংন্যাসস্তব মহাবাহে। ছুঃখমাণ্তমযোগতঃ । 

যোগযু-ক্ত। মুনিব্রত্ষা ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥ 
$$ যোগযু-ভ্ত! বিশুস্ধায্মা বিজিতান্সা জিতেন্দ্রিরঃ | 

সর্বভূতাক্মভৃতাত্স! কুর্বমপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥ 
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্ত মন্যেত তন্ববিৎ 
পশ্যন্ শৃৰ্থন্ স্পশন্ জিস্রনশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥ 

উভপ্নের ফল পাওয়া যায়। (৫)ষে (মোক্ষ-)স্থানে সাংখা (মার্গাবলম্বী 
ব্যক্তি) পৌছায়, সেইখানেই যোগী অর্থাৎ কর্মফোগীও ষাক়। (এই রীতিতে 
এই ছুই মার্গ ) সাংখ্য ও যোগ এক ই ; যে ইহ। জানিয়াছে সে-ই ( ষথার্থ তত্ব) 
জানিরাছে। ৫৬) হে মহাবান্ু! যোগ মর্বাং কর্ম বিনা সঙ্গযাসপ্রাপ্তি কঠিন। 
যে মুনি কর্মষোগধুক্ত হই গিপ্াছেন, তাহার ব্রন্গ প্রাপ্তি হইতে বিলম্ব হুয় না। 
॥ [সন্তন অবাক হইতে সপ্তবশ অধ্যার পর্যান্ত এই বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন 
। কর হইয়াছে ষে, সাংখ্যমার্গে ষে মোক্ষলাভ হয়, তাহাই কম্মযোগে অর্ধাৎ 
| কর্ম না ছাড়িলেও লাভ হয়। এস্থলে তে৷ এইটুকুই বল দরকার যে, 
৷ মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এই কারণে অনাপি কাল 
তে আগত এই নার্গদ্বয়ের ভেদভাব বাড়াইয়া বিবাদ করা উচিত নহেঃ 
॥ এবং পরেও এই যুক্তিগুলিই পুনঃ পুনঃ আসিয়াছে (গী, ৬. ২ ও ১৮, ১, ২ 
॥ এবং উহার টিপ্লনী দেখ)। «একং সাংখাং চ ষোগংচ যঃ পশাতি স পশ্যতি” 
। এই শ্লোকই অন্প শব্দভেদে মহাভারতেও ছুইবার আপিয়াছে ( শাং, ৩০৫, ১৯) 
| ৩১৬. ৪)। সন্সযাসমার্গে জ্ঞানকে প্রধান মানিয়া কুইলেও এঁজ্জানের সিদ্ধি 
| কর্ম না করিলে হয় না, এবং কর্মমার্গে কর্ম করিতে হইলেও তাহ! জ্ঞানপূর্ববক 
| কৃত হয়, এই কারণে ব্রহ্গ প্রাপ্তি বিষয়ে কোনই বাধা হয় না (গী, ৬. ২)৪ 
। তখন ছুই মার্গ ভিন্ন-তিন্ন বলিয়া ঝগড়া বাড়াইয়া লাভ কি? কর্ম করাই 
। বন্ধনকারণ যদি বলা যায়, তাই এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই আপত্তিও নিষ্ষাম 
॥ কর্মের সম্বদ্ধে করিতে পার! যায় না--]) 

(৭) ধিনি (কর্ধ-) যোগবুক হইয়া গিয়াছেন, বাহার অস্তঃকরণ শুদ্ধ 

ইন গিয়াছে, ধিনি নিজের মন ও ইন্ত্রিয়সকল জয় করিয়াছেন এবং সকল 
প্রানীর আম্মাই ধাহার আত্ম! হই! গিরাছে, তিনি সমস্ত কম্দ করিলেও 
(কর্মের পাপ-পুণ্যে) অলিপ্ত থাকেন (৮) যোগবুক্ত তত্ববেতা ব্যক্তির 
বুঝিতে হইবে যে, "আমি কিছুই করিতেছি না”; ( এবং) দেখিতে, শুনিতে, 



গীতা) অনুবাদ ও টিপ্ণী--৫ অধ্যায়। ৭০৩ 

গ্রলপন্বিস্থগ্ন্ গৃহ্ন,ন্মিষসিমিষক্নপি। 
ইন্দ্িয়াপীন্দরিয়া, থু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন ॥ ৯ ॥ 
ব্রহ্মণাধ্ায় কমাণি সঙ্গং ত্ক্ত। করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবান্তপা ॥ ১০ ॥ 
কায়েন মনপ! বুদ্ধ্যা কেবলোরন্ড্রিয়েরপি । 
যোগিনঃ কর্ম কুবস্তি সঙ্গং ত্যক্তধাংস্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥ 

গ্পর্শ করিতে, আত্বাণ লইতে, খাইতে, চলিতে, শুইতে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে, (৯) 
ধলিতে, বির্জন করিতে, এহন করিত, চক্ষের পলক খুলিতে ও বদ্ধ করিতেও, 
(কেবল) ইন্ত্রিরনঞ্ল [নল্গ শিজ বিষয়পমু:গ বিচরণ কারতেছে, এই প্রকার 
বুদ্ধি রাখিয়াই বাধহার কারবে। 
॥ [ শেষের ছুই শ্লোক মিপিত হইয়া এক বাক্য হইরাছে এবং উহাতৈ উক্ত সমস্ত 
॥ কন্দ (বিভিন্ন ইন্ডজ্রিয়ের ব্যাপার; উদাহরণ যথ।-_-বিসজ্জন করা উপস্থের, গ্রহণ 
| কর। হাতের, পলক ফেপা প্রাণবধুগ্র, দেব চক্ষুর হত্াাদি। “আম কিছুই 
। করিতেছি না” ইঙ্ছার ভাব ইহ। নহে ষে ইন্ট্রির়নকলকে যাহ। চ'য় তাহাই 
॥ করিতে দও ? কিন্তু ভাব এই যে, “আমি” এই অধস্কারবু'দ্ধ দূর হইলে অচেতন 
। ইন্দ্রির স্বতই কোন মন্দ.কণ্ম করিতে পারে না -এবং উহাগা আত্মার অধীনে 
। থাকে । সার কথা, কোন ব)ক্ি জনা হহলেও শ্বাসপ্রথান প্রভৃতি হন্দিয়ের 
॥ কার্য স্বাধার ইন্দ্রনগণ করতেই থাকিবে । অধক |ক,ক্ষণকাল জীবিত 
। থাকাও কশ্মই হইতেছে । তখন এই ভেদ কোথায় রহিল যে, »ন্ন্যাননার্গের 
।গ্তানী বাক্তি কর্ম ছাড়েন এবং* কনম্ম:যাগা করেন? ক'়্ তো উভয়ের 
॥ করিতেই হুগ। তবে অধঙ্কারুক্ত আপক্তি দূর হহলে এ কর্মুহ বন্ধনকারণ 
। হয় না, এই কারুণে মাস.ক্ত ত্যাগই ইহার মুখা তত্ব; এবং এক্ষণে উহারই 

॥ অধিক নিরূপণ করিতেছ্ঁন-- ] 

(১*) যিনি ব্রন্মেতে অর্পণ করিয়া আপক্তিবিরহিত কম্ম করেন, যেমন পন্স- 

পত্রে জল দাড়ান না, সেইরূপই উহাতে পাপ সংলগ্ন হয় না। (১০) (মত এব) 

কর্ধযোগী (আম করিতেছি এই প্রকার অহঙ্কারবুদ্ধি না রাখিয়া কেবল) 
শরীরের ছারা, (কেবল ) মনের দ্বারা, ( কেবল ) বুদ্ধির দ্বারা এখং কেবল 
ইন্দরিয়ের দ্বারাও, আসক্তি, ছাড়িয়া,৯আ ত্মগুদ্ধির জন্য কম্ম করেন। 

॥ [কার়িক, ঝাচিক, মানসিকগুপ্রসৃতি কন্ধের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়। এই প্লোকে 

। শরীর, মন:ও বুদ্ধি শব্দ আসিয়াছে । মুলে যদিও “কে বলৈঃ” ঝিচুশষণ “হস্ত্িকৈঠ 
। শব্বের:পূর্বেআছে,/তথা পি&তাহ। শরার, মন ও বুদ্ধির প্রতিও প্রযে।জা (গী. ৪, 

॥২১)। এই কারণেই.অন্বাদে উহাকে শরীর শব্ধেরই প্যার অন্য শবের 



858 গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত। 

যুক্তঃ কমধলং তাস্ত শাস্তিমাপ্পেতি নৈতিকীং । 
অযুক্তঃ কাম কারেণ ফলে সন্তে। নিবধাতে ॥ ১২ ॥ 
সর্বকর্মাণি মনস। সংন্যস্যান্তে হ্বখং বশী । 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্॥ ১৩ ।। 

$$ ন কর্তৃত্ব ন কর্মাণি লোকসা স্জতি প্রভূঃ | 
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ক পরবর্তীতে 1 ১৪ ॥ 
নাদত্তে কসাচিৎ পাপং ন চেব স্ত্কৃতং বিভুঃ | 
অভ্কানেনাবৃ তং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ | ১৫ || 

। পূর্বেও লাগাইয়! দিয়াছি। যেমন উপরের অষ্টম ও নবম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, 
॥ মেউরূপই এখানে ৪ উক্ত হইয়াছে যে, অহঙ্কারবুদ্ধি ও ফলাশার আসক্তি ছাড়ি! 
॥ কেবল কারিক, কেবল বাচিক বাকেবগগ মানসিক কোনও কম্ম করিলেও 
। কর্তাতে উহার দোষ সংলগ্ন হয় না। গীতা ৩. ২৭7) ১৩, ২৯ এবং ১৮, ১৬ 
। দেখ। অহঙ্কার ন। পাকিয়। বে কর্ম হয়, তাহ! মাত্র ইন্দিরগণের এবং মন 
। প্রতি সমস্ত ইনিই প্রকৃতরই বিকার, অতএব এই প্রকার কর্ম কর্তার 
| বন্ধনকারণ হয় না। এখন এই অর্থকেই শাস্ত্রান্রলারে সিদ্ধ করিতেছেন-- ] 

(১২) ধিনি যুক্ত অর্থাৎ যোগবুক্ত হুইয়। গিয়াছেন, তিনি কর্মফল ছাড়িয়া 

শেষের পূর্ণ শান্তি লাত করেন; এবং যে অযুক্ত অর্থাৎ যোগধুক্ত নহে, সে কামের 
স্বার। অথাৎ বাসন। দ্ব রা ফলের বিষয়ে আসক্ত হুইয়। ( পাপপুণ্যের দ্বার ) বন্ধ 
হুইয়। বায়। (১৩) সকল কন্মের মনের দ্বার (প্রতাক্ষ নহে ) সন্ন্যাস করিয়া 
ভিতেক্্িয় দেহী ব/ক্তি ) নবদ্ধারের এই ( দেহুক্বপ ) নগরে ন। কিছু করেন আর 
না করান, আনন্দে পড়িয়। থাকেন। 

॥ [তিনি জানেন যে, আত্ম। অকর্ত, খেলা তো সমস্ত প্র্কৃতির এবং এই 
। কারণে স্বস্থ বা উদ্াদীন পড়িয়া থাকেন (গীতা, ১৩, ২৭ ও ১৮, ৫৯)। ছুই 
। চক্ষু, ভুই কান, নাকের ছুই হিদ্র, মুখ, শিপন ও উপস্থ--এই করটীকে শরীরের 
| নব দ্বার ব৷ নরটা ছুয়ার বাপে। মধ্যান্মরৃষ্টিতে এই উপপত্তিই বলিতেছেন যে, 
॥ কর্:বাগী কর্ম করিয়াও কি প্রকারে যুক্ত হইয়া থাকেন--] 

(১৪) প্রসু অর্থাৎ আত্ম বা পরমেশ্বর লোকদের বর্তৃত্বকে, উহাদের 
কর্মকে, (বা উহাদের প্রাপা ) কর্মফলের সংযোগকেও নিশ্বাণ করেন না। 
স্বভাব অর্থাৎ প্রক্কৃতিই (যাহা কিছু) করে। (১৫) বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
আম্ম। ব। পরমেশ্বর কাহারও গ্রাপ এবং কাহারও পুণাও গ্র্ণ করেন -ন1। 
জ্ঞানের উপর অজ্ঞানের পর্দ1 পড়িয়া খাকিবার কারণে ( অর্থাৎ মায়া দ্বারা ) 
প্রাণী মোহিত হইয়। যার়। 



গীতা) অনুবাদ ও টিগ্লনী _-৫ অধ্যায় । ৭৪৫ 

$$ জ্ঞানেন ভু তদজজ্ঞ।নং বেঘাং নাশিতমাস্ত্রনঃ | 
তেষামাদিছ্তয বজ্তন্তানং প্রকাশয়তি তশ্পরং ॥ ১৬ ॥। 
তদবুদ্ধয়স্তদাঝ্মানস্তনিষ্টান্তৎপরায়ণাঃ । 
গচ্ছন্ত্যপুনরারৃতিং জ্কাননিধূতিকলাষাঃ 11 ১৭1 

$$ বিভ্তাবিনয়দম্পন্নে ব্রাঙ্গণে গৰি হস্তিনি । 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমবর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥ 
ইহৈব তৈগ্রিতঃ সর্গে! যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ । 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্মাদ্ ব্রচ্মণি তে স্থিতাও ॥ ১৯ ॥ 

॥ [এইছই ঙ্লোকের তত্ব আসলে সাংখাশ্টান্ত্রের (গীতার, পৃ. ১৬৫-১৬৭ ), 
। বেধান্তীদের মতে আত্মার অর্থ পরমেশ্বর, অতথব বেদান্তী লোক পরমেশ্বর 
| সম্বন্ধেও “আত্ম! অকর্তী” এই তত্বের উপযোগ করেন। প্রকৃতি ও পুরুষ এই 
। প্রকার দুই মূল তত্ব স্বীকার করিয়া সাংখ্যমতবাদী সমগ্র কর্তৃত্ব প্রকৃতির বলেন 
॥ এবং আত্মাকে উদাসীন বলেন। কিন্ত বেদান্তী ইহার পরে আগাইয়। স্বীকার 
। করেন যে, এই ছুয়েরই মুল এক নিগুণ পরমেশ্বর এবং তিনি সাংখ্যবাদীদের 
। আত্মার ন্যায় উদাসীন ও অক্কর্তা এবং সমস্ত কর্তৃত্ব মায়ার ( অর্থাৎ প্রকৃতির ) 
। (গীতার. পৃ. ২৭*)। এসজ্ঞানর কারণে সাধারণ মন্ৃধ্য এই বিষয় জানিতে 
| পারে না; কিন্তু কর্মযোগী কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্বের গ্রভেদ জানে; এই কারণে 
॥ সে কর্থ্ করিয়াও অলিপ্তই থাকে, এক্ষণে হহাই বলিতেছেন-__- ] 

(১৬) কিন্তু জ্ঞানের দ্বার। যাহার এই অজ্ঞান নষ্ট হয়, তাহার নিকট 
উহ্থারই জ্ঞান পরমাত্মতস্বকে হৃর্যের ন্যায় প্রকাশিত করে। (১৭) এবং 
সেই পরমার্থতত্বেই যাহার বুদ্ধি অনুরঞ্জিত হয়, উহ্াতেই যাহার অন্তঃকরণের 
রতি হয় এবং যে তনিষ্ঠ ও ততৎপরায়ণ হয়, তাহার পাপ জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ 
ধুইয়। বায় এবং সে আর জন্বীগ্রহণ করে না। 
॥ [ এই প্রকারে যাফার অজ্ঞান নষ্ট হইয়। যায়, সেই কর্দমযোগীর (সন্ন্যানীর 
। নহে) বন্ধতৃত ব! জীবন্থুক্ত অবস্থা এক্ষণে আরও বর্ণন করিতেছেন-__ ] 

(১৮১ পণ্ডিতদ্দিগের অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের দৃষ্টি বিদ্যাবিনয়ধুক্ত ব্রাহ্মণ, গরু, 
হাতী, সেইপ্রকারই কুকুর ও চগ্ডাল, সকলেরই বিষয়ে সমান থাকে ! (১৯) 
এই প্রকার যাহার মন সাম্যাবস্থাতে স্থির হইয়া! বার, সে এখানেই, অর্থাৎ 
মরণের প্রতীক্ষা, না করিয়া, মৃত্যুলোককে ক্রয় করে। কারণ ব্রহ্ম নির্দোষ ও 
সম, জাতএব এই ( সাম্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ) পুরুষ (সর্বদাই ) ব্রহ্গেতে* স্থিত, অর্থাৎ 
এখানেই ব্রঙ্গকৃত হইয়া যায়। ই 
॥ [হে এই তত্ব জানিয়া লইরাছে বে, 'আত্মন্বরূপ পরমেশ্বর অকর্তা এবং 

৮৯" 



৭০৬ গীতারহ্স্য অথবা কর্নযোগশান্ত্র 

ন প্রহাযোহ প্রিয়ং প্রাপ্য নোব্বিজেও প্রাপ্য চাপ্রিয়ং। 
শ্হিরবুদ্ধিরসন্মুদ়্া বর বদ্ ব্রধাণি স্থিতঃ ২০ ॥ 
বাহাস্পর্শেষসক্ঞান্তা বিন্দত্যান্ঘানি যত স্থুখং । 
সব্রঙ্গাযোগযুক্তাত্মা! স্থখমক্ষয়মশ্স,তে ॥ ২১ ॥ 
যে হি সংস্পর্শজা ভোগ! দুঃখযোনয় এব তে। 
আদ্যন্তবস্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥ 
শরুোতীহৈব ষঃ সোঢ়,ং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্তঃ স সখী নরঃ ॥ ২৩ ॥ 

। সমস্ত খেল! প্রকৃতির, সে 'ব্রক্ষসংস্থ' হুইয়। যায় এবং তাহারই মোক্ষলাভ 
। হয়-_ব্রহ্মসংস্থেহমূ তত্বমেতি” (ছা. ২. ২৩. ১), উক্ত বর্ণনা উপনিষর্দে আছে 
| এবং উঠারই অনুবাদ উপরের শ্লোকে করা হইয়াছে । কিন্তু এই অধ্যায়ের 
। ১--১২ শ্লোক হইতে গীতার এই অভিপ্রায় প্রকট হইতেছে যে, এই 
৷ অবস্থাতেও কর্ম দূর হর়ন।। শক্করাচার্ধা ছান্দোগয উপনিষদের উক্ত বাক্যের 
। সন্ন্যাসমূলক অর্থ করিপাছেন। কিন্তু মূল উপনিষদের পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ দেখিলে 
। জানা যাইবে যে. 'ব্রহ্গসংস্থ” হইবার পরেও তিন আশ্রমের কর্ম-কর্তার 
| বিষয়েই এই বাক্য উক্ত হইয়া থাকিবে এবং এরই উপনিষদের শেষে এই 
। অর্থই স্প্টরূপে বল। হইয়াছে (ছা. ৮. ১৫. ১)। ব্রক্ষজ্ঞান হইয়৷ গেলে এই 
। অবস্থা জীবদ্দশাতেই প্রাপ্ত হয়, অতএব ইহাকেই জীবনুক্তাবস্থা বলে 
। (গীতার, পৃঃ ৩০১-৩০৩)। অধ্যাত্ববিদ্যার ইহাই পরাকাষ্টা। চিত্তবৃত্তি- 
( নিরোধরূপ ষে যোগসাধনের দ্বারা এই অবস্থা পাওয়া মার, তাহার 
৷ সবিস্তার বর্ণনা পরবন্তী অধ্যায়ে কর হইয়াছে । এই অধ্যায়ে এখন কেবল 
। এই অবস্থারই অধিক বর্ণনা হইয়াছে । ] 
(২*) ষে প্রি অর্থাৎ ইষ্ট বস্ত পাইয়া প্রপন্ন হইবে না, এবং অপ্রিক্ 
পাইয়। খিল্লও হইবে না, (এই প্রকার) যাহার বুদ্ধি স্থির এবং যে মোহে 
আবদ্ধ না হয়, সেই ব্রহ্ছবেত্াকেই ব্রঙ্গে অবস্থিত জানিবে। (২.) বাহ্য 

পদার্থের ( ইন্দ্রিযম্তৃত ) সংযোগে অর্থাৎ বিবয়োপভোগে যাহার মন আসক্ত 
নহে, তাহার ( ই) আত্মস্থ লাভ হয়; এবং সেই ব্রঙ্গযুক্ত পুরুষ অক্ষয় সুখ 
অন্থতব করেন। (২২) (বহিঃপদার্থের ) সংযোগ হইতেই উৎপন্ন ভোগ- 
সমুহের আদি 'ও অস্ত আছে, অতএব তাহ! ছুঃখেরই কারণ; ,হ কৌস্তের! 
উহাতে পণ্ডিত ব্যক্তি রত হয় না । (২৩) শগীর যাইবার পুর্বে অর্থাৎ আমরণ 
কামক্রোধবেগ ইহলোকেই সহা করিতে (ইন্ত্রিয়সংষমের দ্বারা ) যে সমর্থ 

হয, সে-ই যুক্ত এবং সে-ই (প্রকৃত ) সুখী। 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৫ অধ্যায়। ৭০৭ 

86 যোহস্তঃম্খে হস্তব'র।মস্তপান্তর্জোতিরেব যঃ। 
স যোগী ব্রহ্ষানির্বণং ব্রহ্মা ভৃতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ 
লভ্ত্ে ব্রহ্ম নির্ববাণমুষয়ঃ ক্ষীণকলাধাঃ। 
ছিন্নদ্বৈধা য হাত্মানঃ সর্ববভূতহিতে রাঃ ॥ ২৫ ॥ 
কামক্রোধবিষুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং। 
অভিতে। ব্রচ্ষমনির্ববাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাং ॥ ২৬ ॥ 
স্পর্শান্ কৃত্ব। বহির্বাহ্যাংস্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাশাভ্যন্তরচারিণো ॥ ২৭ ॥ 
যতেক্টরিয়ম'নোবুদ্ধিমু্নির্মোক্ষপরায়ণঃ | 

। [গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে, তোমার সুখছুঃখ সহ্য করা 
। উচিত (গী. ২, ১৪)। ইহ উহারই বিস্তার ও নিরূপণ । গীতা! ২, ১৪তে 
॥ সুখছুঃখের 'আগমাপাগ্জিনঃ' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, এখানে ২২ম প্লোকে 

|উহাকে “আদ্য্তবস্তঃ বল। হইয়াছে এবং “মাতা” শবের বদলে “বাহ” শব 

প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহাতেই* 'যুক+ শবেের ব্যাখ্যাও আসিয়! গিয়াছে । সথছঃখ 

। ত্যাগ ন! করিয়া সমবুদ্ধিতে উহ্! সহিতে থাকাই যুক্ততার প্রকৃত লক্ষণ। 

। গীতা ২. ৬১র উপর টিপ্লনী দেখ। ] 
(২৪) এই প্রকারে (বাহ্য স্থুখহঃথের অপেক্ষা না করিয়া ) বে অস্তঃস্থধী 

অর্থাৎ অন্তঃকরণেই স্থখী হয়, যে আপনি আপনাতেই আরাম পাইতে 

থাকে, এবং এইরূপেই যাহার (এই) অন্তঃপ্রকাশ লাভ হয়, সেই (কর্ম) 

যোগী রন্ধন্ূপ হইর। যায় এবং সে-ই ব্রহ্ষনির্বাণ অর্থাৎ ব্রচ্ষে মিলিত হইয়। 

মোক্ষগাভ করে৷ (২৫) যে খষিদের ঘন্দবুক্ধি বিদুরিত হইয়াছে অর্থাৎ বাহার! 

,এই তত্ব জানিয়াছেন ষে, সকল স্থানে একই পরমেশ্বর আছেন, বধাহাদের 

পাপ নঃ হইর়। গিয়াছে এবং ধাঁহার। আত্মসংষমের ত্বারা সকল প্রাণীর হিত- 

সাধনে. রত হুইয়। গিয়াছেন, তাহার! এই ব্রঞ্নির্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন। 

(২৮) কামক্রোধবিরহিত, আত্মসংযমী ও আত্মজ্ঞানসম্পক্ন যতিঙগগের অভিতঃ 

অর্থাৎ আশেপাশে বা সম্মুখে রক্ষিতভাবে (বদিয়। বসিয়া!) ব্রহ্মনির্বাপরূপ 

মোক্ষ লাভ হয় । (২৭) বাহ্য পদার্থের (ইন্ত্রিয়ের সুথছঃথপ্রদ ) সংযোগ 

হুইাতে পৃথক প্রাকিদ্লা, উভয় ভ্রার মধ্যে দৃষ্টিকে স্থির রাখিয়া এবং নাকের দ্বারা 

চলনশীল প্রাণ ও অপানকে সম করিয়া (২৮) যে ইন্জিয়, মন ও রুদ্ধিকে সংবত 
করিয়াছে, এবং যাহার ভয়, ইচ্ছা! ও ক্রোধ বিদুরিত হইয়াছে সেই মোক্ষণরায়ণ 

মুনি সদাসর্বদ! মুক্তহ | 4 



৭৩৮ গীভারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্তর। 

বিগতেচ্ছা ভয়ত্রেণধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥ 
88 ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহৈশ্বনং | 

স্বহৃদং সর্বভৃতানাং ভ্্াত্ব। মাং শান্তিসৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ 
ইতি ভমস্তগবদগী ঠাস্থ উপনিষংস্থ বরহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ে শ্রীকফার্জুন- 

সম্বাদে সন্ন্যাসযোগো। নাম পঞ্চমোহধ্যায়ও ॥ ৫ | 
।॥ [গীতারহসোর নবম ( পৃঃ ২৩৬,২৫২) এবং দশম (পৃঃ ৩২) প্রকরণ হইতে 

। জ্ঞাত হইবে ষে, এই বর্ণন। জীবনুক্তাবস্থার। কিন্তু আমার মতে টীকাকারদের 
। এই উক্তি ঠিক নছে যে, এই বর্ণনা! সঙ্গযাসমার্গী পুরুষসন্বন্বীয়। সঙ্্যাস ও 
। কর্ম্মযোগ, উত্তয় মার্গে শাস্তি তো৷ একই প্রকার থাকে, এবং এটুকুর জন্য 
। এই বর্ণন! সন্ন্যাসমার্গের উপযুক্ত হইতে পারে । কিন্তু এই অধ্যায়ের আরস্তে 
। কর্্মষোগকে শ্রেষ্ট স্থির করিয়া জাবার ২৫ম গ্লোকে এই যে বল! হইয়াছে যে, 
| জ্ঞানী পুরুষ সকল প্রাণীর হিতদাধনে প্রত্যক্ষভাবে মগ্্ থাকে, ইহ! হইতেই 
। প্রকাশ পাইতেছে যে, এই' সমস্ত বর্ণনা কর্দ্বষোগী জীবনুক্তেরই--সন্নযাসীর 
। নহে ( গী. র. পৃ, ৩৭৭)। কর্মার্গেও সর্ধবভৃতান্তর্গত পরমেশ্বরকে জানাই 
॥ পরম সাধা, অতএব ভগবান শেষে বপিতেছেন যে-_] 

(২৯) যে আমাকে (সমস্ত) যজ্ঞের ও তপস্যার ভোক্ত1, (স্বর্ণ আদি) সমস্ত 
লোকের শ্রেষ্ঠ প্রভূ, এবং সকল প্রাণীর মিত্র 'জানে,- সে-ই শাস্তি লাভ করে। 

এই প্রকারে শীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রঙ্মবিদ্যান্তর্গঁত 
যোগ--অর্থাৎ কম্মযোগ-_-শান্ত্রবিষর়ক, শ্ীকষ। ও অঞ্জুনের সম্বাদে সন্গ্যামযোগ 
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 

ষ্ঠ অধ্যায়। 
[ এই পর্যাস্ত তো! 1সন্ধ হইল যে, মোক্ষপ্রাপ্তির'জন্য অপর কিছুরই অপেক্ষা 

না থাকিলেও লোকনংগ্রহবৃষ্টতে জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের পরেও কর্ম করিতে 
থাকাই উচিত?) কিন্তু ফগাশ! ছাড়িয়। তিনি মমবুদ্ধিতে এইজন্য করিবেন যে, 
সেগুলি বন্ধক হইবে না, ইহাকেই কম্দরষোগ বলে এবং কর্মসন্নযাসমার্গ অপেক্ষা 
ইহ। অধিক শ্র্রেয়ক্কর। তথাপি এইটুকু । হইতেই কর্মধোগের প্রতিপাদন 
সমাপ্ত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়েইঃ ভগবান অজ্ঞুনকে কামক্রোধ প্রসৃতির বর্ণন! 
করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, এই শত্রু মন্ুয্যের ইন্জ্রিয়ে, “মনে ও বুদ্ধিতে 
বাদ! বাধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের ধবংসদাধন করে (৩, ৪), অতএব তুমি .ইজি- 
নিগ্রহের দ্বার ইহাকে প্রথমে জয় কর। এই উপদেশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য 
এন দুই প্রশ্ন খোলষ! করা আবশ্যক ছিল যে; (১) ইঞজিশ্মনিগ্রহ কি প্রকার 
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ঘ্ঠোধধ্যায়ং। 

শ্রীভগবান্ছবাচ। 

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যাং কর্ম করোতি যঃ। 
স সন্াসী চ যোগী চ ন নিরশ্রির্নচাক্তিয়ত ॥ ১॥ 
যং সম্যাসমিতি প্রাহুর্ষোগং তং বিদ্ধি পাগুব। 
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্লো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥ 

ফরিবে, এবং (২) জ্ঞানবিজ্ঞান কাহাকে বলে; কিন্তু মধ্যেই অঞ্জুনের গ্রশ্রের 
উত্তরে বলিতে হইয়াছে যে, কর্দসন্নান ও কশ্মযোগের মধ্যে কোন্ মার্গ বেশী 
ভাল; আবার এই হই মার্গের যথাসম্ভব একবাক্যতা করিয়৷ ইহা! গ্রতিপাদন 
কর! হইয্লাছে ষে কর্ম ত্যাগ না করিয়া অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে 
্রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষ লাভ কি প্রকারে হয়। এক্ষণে এই অধ্যায়ে যে সাধনসমূহ 
কর্্দযোগেও উক্ত অনাসক্ত ব৷ ব্রহ্গনিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্তির পক্ষে আবশ্যক হয়, সেই 
সকলের নিরূপথ আরম্ভ কর! হইল । তথাপি মনে থাকে যেন, এই নিবূপণও কোন 
স্বতন্ত্র গ্রণালীতে পাঁতপ্রলযোগের উপদেশ করিবার জন্য করা হয় নাই। এবং 
এই বিষয় পাঠকদের যাহাতে দৃষ্টিতে আসে, সেইজন্য এখানে পূর্ববর্তী অধ্যায়- 
সমূহে প্রতিপাদিত বিষয়স্বমৃহই ,প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, ফলাশ। ছাড়িকা 
কর্মকর্তা বাক্তিকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী জানিতে হইবে--কর্্মত্যাগীকে নহে 
(৪. ৩) ইতাদি |] 

(১) কর্মফলের আশ্রয় না করিয়। ( অর্থাৎ মনে ফলাশ। থাকিতে ন। দিয়! ) 
ষে (শান্ত্রাহ্ুসারে নিজের বিহিত) কর্তব্য কর্ম করে, সে-ই সঙ্স্যাসী এবং 
সে-ই কর্মযোগী। নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্র গ্রভৃতি কর্-ত্যাগী অথব! অক্রিয় 
অর্থ, কোনও কর্ম না করিয়। নিছক উপবিষ্ট (প্রকৃত সন্ন্যাসী ও ঘোগী ) নহে? 
€২) হে পাণ্ডব! যাহাঁকে মন্যাস বলে, তাহাকেই (কর্ম) যোগ জানিও। 
কারণ সংকর অর্থাৎ কাম্যবুদ্ধিরপ ফলাশার সন্ন্যাস (ত্যাগ) করা ব্যতীত 
কেহই ( কর্ম্ম- ) যোগী হয় না। 
1 [পুর্ব অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে যে, *একং সাংখ্যং চ বোগং চ* (৫. &৫) 
1 বা "যোগ বিনা সন্ন্যাস হয় না” (৫.৬), অথবা পজ্ঞেরঃ স নিত্যসন্স্যাসী* 
1 (৫. ৩), উহারই ইহ! অনুবাদ এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮২) সঙ্গ 
বিষয়ের *উপদংহার করিবার কালে এই অর্থই পুনরায় বর্ণিত হইয়াছে। 
1 গৃহস্থাশ্রমে অথিহোত্র রাখিয়া যাগধজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম করিতে * হয় 5 কিন্ধ মনে 
| সঙ্প্যাসাশ্রমী কইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য সন্ুস্বতিতে উক্ত হ্ইক্সাছে যে, 
+উহার শইশ্রকান় অগ্রি রক্ষা করিবার ফোন প্রয়োজন থাকে না, এই কারণে 



৭১০ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্তর | 

$$ আরুরুক্ষোর্মর্নের্ষোগং কর্ম কারণমুচ্যতে । 
যোগারূঢস্য তস্যৈৰ শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ &॥ 

৷ সে "নিরগি” হইয়া যায় এবং অরণো থাকিয়া! ভিক্ষ। দ্বারা উদরপুর্তি করিবে -. 
। জগতের বাবহারে পড়িবে না (মনু, ৬, ২৫ ইত্যাদি )। প্রথম শ্লেকে মর 
। এই মতেরই উল্লেখ করা গিরাছে এবং ইছার উপর ভগবানের উক্তি এই যে, 
। নিরগ্ি ও নিক্ষিয় হওয়া কিছু প্রকৃত সন্নাসের লক্ষণ নহে । কামাবুদ্ধি ঝা 
। ফলাশ! তাগ করাই প্রকৃত সন্গনাস। সন্ন্যাস বুদ্ধিতে; অগ্নিতাগ অথবা! 
। কর্্মতাগের বাহা ক্রিয়াতে নহে । অতএব ফলাশা অথবা সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া 
। কর্তবা কর্ম যে করে, তাহাকেই প্রকৃত সন্র্ীসী বল! উচিত। গীতার এই 
। সিগ্ধাপ্ত ম্তিকারদিগের দিদ্ধান্ত হইতে পৃথক। গীতারহসোর ১১ম প্রকণের 
। (পৃ, ২৪৯-৩৫২ ) স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গীতা স্বতিমার্গের সঙ্গে ইহার 
। সামঞ্জস্য কি প্রকারে করিয়াছেন । এইপ্রকারে প্রকৃত সন্র্যাস ব্যাথা। করিয়!| 
। এখন বলিতেছেন যে, জ্ঞানলাভের পূর্বে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতে যে কর্ম করা 
॥ যায় তাহ!) এবং জ্ঞ।নোত্তর অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থতে ফলাশ। ছাড়িয়া! যে কর্ম কর! 
। যায় তাহা, এই উভয়ের মধো প্রভেদ কি। ] 

(৩) (কর্ম) যোগারূঢ় হইবার অভিলাষী মুনির পক্ষে কর্্মকে ( শমের ) 
কারণ অর্থাৎ সাধন বলিয়াছেন; এবং সেই ব্যক্তিই যোগারঢ় অর্থাৎ পুর্ণ 
যোগী হইয়! গেলে তাহার পক্ষে (পরে ) শম (কর্মের) কারণ হয়। 
॥ [টীকাকারেরা এই শ্লোকের অর্থের অনর্থ করিয়! দিয়াছেন। ল্লোকের 
। পূর্ববার্ধে যোগ. কর্মযোগ অর্থই হইতেছে, এবং একথা সকলেরই মান্য 
। যে, উহারই সিদ্ধির জন্য প্রথমে কর্মই কারণ হয়। কিন্তু “যোগারঢ় 
। হইবার পর উহ্ারই জন্য শম কারণ হইয়। যায়” ইহার অর্থ টীকা- 
| কারেরা সন্ন্যাসমূলক করিয়। ফেলিয়াছেন। তাহারা বলেন যে এস্থলে “শম* 
। কর্মের উপশম+ ; এবং যাহার ধোগ সিদ্ধ হইয়। ধার, তাহার কর ত্যাগ 
। করা উচিত! কারণ তাহাদের মতে কর্মযোগ সন্্াসের অঙ্গ অর্থাৎ পূর্য- 
। সাধন। কিন্তু এই অর্থ সাম্প্রদায়িক আগ্রহমূলক, ইহা ঠিক নহে। ইহার 
। প্রথম কারণ এই যে, (১) এখন এই অধ্যায়ের প্রথম প্লোকেই ভগবান 
। বলিয়াছেন যে, কর্মফল আশ্রয় না করিয়া “কর্তব্য কন্ম* যে বাক্তি. করে, 
। সে-ই প্রকৃত যোগী অর্থাৎ যোগারূ্ঢ়--কর্্ম যেনা করে (অক্রিয়), সে 
। প্রকৃত যোগী নহে; তখন ইহা! স্বীকার করা সর্বথা অন্যায় তে, তৃতীয় 
। শ্লোকে যোগান বাক্তিকে কর্শের শম করিবার জনা বা কর্দ ছাড়িবার জন্য 
॥ ভগবান বলিবেন । শাস্তিলাভের পর যোগারূঢ় পুক্রষ কর্ম করিবে না, সন্যাস- 
। মার্ের এই মত ভালই হউক, কিন্তু গীতার এই মত মান্য নহে। গীঘ্ভার 
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যদ| হি নেন্দ্রিয়র্থেষু ন কম্বনূষঙ্গ্যতে | 
1 অনেকস্থলে স্পই উপদেশ দেওয়া হইগ্লাছে যে, কম্নযোগী সিদ্ধাবস্থাতেও 
৷ বাবজ্জীবন ভগবানের ন্যায় নিষ্কাম বুদ্ধিতে সকল কর্ম কেবল কর্তব্য জানিয়! 
। করিতে থাকিবে (গী. ২. ৭১) ৩. ৭ ও ১৯) ৪. ১৯২১ ৫. ৭-১২) 
। ১২, ১২) ১৮, ৫৬, ৫৭) এবং গীতার, প্র ১১ ও ১২)। (২) দ্বিতীয়, 
। কারণ এই বে, “শম” শন্দের অর্থ “করের শম" কোথ। হইতে আসিল ? ভগ- 
। বাীতাতে 'শম” শব দুই চারিবার আপির়াছে (গী. ১০. ৪; ১৮. ৪২, 
| সেস্থলে এবং ব্যবহারে ৪ উহার অর্ধ মনের শাস্তি । তবে এই শ্লোকেই 
। “কর্মের শান্তি” অর্থ কেন লইবে? এই সমস্যা দুর করিবার জন্য গীতার 
। পৈশাচ ভাষ্য “ষোগারডপ্য তপোব, ইহার * “তসোব” এই দর্শক-সর্বনামের 
| সন্বন্ধ “যোগারূঢ়পা” শব্দের সাহত না! লাগাইয়া “তস্য'কে নপুংসক লিঙ্গের 
। ষষ্ঠী বিভক্তিস্থির করিয়! অর্ধ করিয়াছে যে পতট্যৈব কন্মণঃ শম$” (তস্য 
। অর্থাৎ পুক্বাদ্ধের কর্মের শম )! কিন্তু এই অন্বয়ও সরল নহে। কারণ, ইহা 
। নিঃসন্দেহ যে, যোগা ভ্যাপকারা যে পুরুষের বর্ণন। এই ল্লোকের পূর্বার্ধে করা 
| হইয়াছে, তাহার যে শবস্থা, অভ্যাস সম্পূর্ণ হইবার পর হয়, তাহ! বলিবার 
। জন্য উত্তরার্ধ আরম্ভ হইয়াঞ্ছ। অতএব “তন্যৈব* পদ হইতে “কর্মণঃ এব, 
। এই অর্থ লওয়! যাইতে পরে না, অথব। যদি লওয়াই যায়, তবে উহার সম্বন্ধ 
। “শমঃর সাহত ন। জুড়িয়া “কারপমুচ্যতে*র সঙ্গে জুড়িলে এই প্রকার অন্বপ্ন 
। লাগে, “শমং যোগারূঢ়সা তসৈ।ব কর্ণ; কারণমুচ্যতে”, এবং গীতার সম্পূর্ণ 
1 উপদেশ অনুসারে উহার এই অর্থও ঠিক লাগবে যে, “এখন যোগারটের 
॥কন্মেরই শম কারণ হইতেছে” । (৩) টীকাকারদিগের অর্থকে ত্যাত্য 
॥ বলিবার তৃতীয় কারণ এই ষে, সন্নযাসমার্গ অনুদারে যোগারূঢ় পুরুষের কিছুই 
| করিবার আবশ্যকত। থাকে না, উহার সকল কর্মের শেষ শমেতেই হয়) 
| এবং ইহ! যদি সতা হন তবে যোগারূটের শম কারণ হয়” এই বাক্যের “কারণ” 
। শব্ধ সম্পূর্ণই নিরর্থক হুইয় যায়। “কারণ” শব সর্বদাই সাপেক্ষ । “কারণ” 
। বলিলে উহার কোন-নাকোন “কার্য অবশ্য থাকিবে, এবং গন্যাসমার্ 
। অনুসারে যোগারূড়ের তো! কোনই “কার্য” বাকী থাকে না। যদি শমকে 
॥ মোক্ষের “কারণ” অর্থাৎ সাধন বল, তবে তাহ। খাপ খাহবে না। কারণ 
(মোক্ষের সাধন জান, শম নহে । আচ্ছ!, শমকে জ্ঞানপ্রাণ্তির “কারণ” অর্থাৎ 
। সাধন বঙ্গিলে, এই বর্ণন৷ যোগারূঢ় অর্থাৎ পুর্ণাবস্থাতে উপনীত পুক্রষেরই থাটে, 
। এই জন্য তাহার জ্ঞানপ্রাপ্তি তে। কর্মের সাধনের পুর্বেই হুইয়।,যাম় । তবে এই 
। শম “কারণই+ বা! কাহার ? সঙ্গ্যাসমার্গী টীকাকারদিগের নিকটে এই প্রশ্ত্রে 
। ফোনও সমাধানকারক উত্তর পাওয়া বায় না। কিন্তু উহা দিগের এই অর্থ ছাড়িয। 



ণ১২, _ শীতারহস্য অথব। কর্মাযোগশান্ত্র । 

সর্বসঙ্থল্পসন্গ্যাসী যোগার্ঢস্ত-দাচাতে ॥৪ ॥ 

।বিচার করিতে লাগিলে উত্তরার্ধের অর্থকরণে পূর্বার্দের “কর্মঠ পদ সান্লিধ্য- 
| সামর্ঘ্যবলে সহজেই মনে আসে ; এবং তখন এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় যে, যোগার 
| পুরুষের লোকনংগ্রহকারক কর্ম করিবার জন্য এক্ষণে শম' কারণ” ব। সাধন 

। হয়, কারণ ষদিও তাহার কোন স্বার্থ অবশিঃ থাকিয়া বায় নাই, তথাপি 
| লোকসংগ্রহকারক কর্ম কাহারও দূর হইতে পারে না (গী, ৩. ১৭-১৯)। 
। পুর্ব্ব অধায়ে এই যে বচন মাছে যে, “যুক্ত; কর্ম্মফলং তাক্তু। শাস্তিমাপ্রোতি 
৷ নৈঠ্িকীং" ( গী. ৫, ১২)--কর্ম্ফল ত্যাগ করিয়া যোগী পূর্ণ শান্তি লাত' 
। কবে_-ইহ! হইতেও এই অর্থই সিঙ্গ হইতেছে । কারণ উহাতে শাস্তির সম্বন্ধ 
। কর্ম্মতাগে যুক্ত না করিয়া কেক্ল ফলাশাত্যাগেরই সহিত বর্ণিত হইয়াছে.) 
। সেস্থুলেই স্পষ্ট বল! হইয়াছে ষে, যোগী ষে কর্শসন্যা করিবে তাহ “মনসা” 
। অর্থাৎ মনের দ্বারা করিবে (গী. ৫. ১৩) শরীরের দ্বারা বা কেবল ইন্দ্রিয়ের 
॥ দ্বার! তাহার কর্ম করাই চাই। আমার এই মত ষে অলঙ্কারশান্ত্ের 
। অন্যোন্যালঙ্কারের সদৃশ অর্থচমৎকার বা সৌরস্য এই শ্লোকে সাধিত হইয়াছে ) 
৷ এবং পূর্বার্ধে শম'এর কারণ “কর্ম” কথন্ হয় তাহ বলিয়া! উত্তরার্ধে ইহার, 
। বিপরীতে বর্ণিত হুইয়াছে যে “কর্মের কারণ 'শম” কথন্ হয়। ভগবান 
বলিতেছেন যে, প্রথম সাধনাবস্থাতে “কর্মই শমর অর্থাৎ যোগসিদ্ধির 
। কারণ। ভাব এই যে, ষথাশক্তি নিফাম কর্ম করিতে করিতেই চিত্ত শাস্ত 

হইয়। উহ! দ্বারাই শেষে পুর্ণ যোগসিদ্ধি হয় । কিন্ত ঘোগী যোগারূঢ হইর। 
। সিপ্ধাবস্থাতে পৌছিলে পর কম্ম ও শমের উক্ত কাধ্যকারণভাব বদলাইয়। 
।ষায় অর্থাৎ কন্ম শমের কারণ হয় ন!, কিন্তু শমই কনম্মের কারণ হইয়! যায়, 
অর্থাৎ যোগারূঢ় পুরুষ নিজের সমস্ত কার্য্য এক্ষণে কর্তব্য বুঝিয়া, ফলের 
॥। আশ! ন! রাখিয়া, শান্তচিত্তে করিয়! যান। সার কথ, এই প্লোকের ভাবার্থ 
। ইহা! নহে যে, সিক্ধাবস্থাতে কর্ম দূর হয়; গীতার কথা এই যে, সাধনাবস্কাতে 
। “কর্ম, ও “শম+ ছুয়ের মধ্যে ষে কার্ধযকারণভাব হয়, কেবল তাহাই সিদ্ধাবন্থাতে 

*। বদলাইয়া যার। গীতার, পৃঃ ৩২৫. ৩২৬)। গীতার কোথাও উক্ত হয় 
॥ নাই যে, কম্মধোগীর শেষে কর্ম ছাড়িয়। দিতে হইবে, এবং এরূপ বলিবার 
| উদ্দেশও নাই । অতএব অবসর পাইয়া! কোন প্রক।রে গীভার মধ্স্কিত কোনও 
| শ্লেংকেরই সন্াসমূলক অর্থ লাগানে। উচিত নহে । আজকাল গীতা অনেকের 
| হুর্ববোধা হইয়! গিয়াছে, তাহার কারণও ইহাই. পরবর্তী প্লোকের, ব্যাখ্যাতে 
। এই অর্থই ব্যক্ত হয় যে, যোগারূট পুরুষের কর্দ কর! উচিত। সেই ক্পেেক 
1 এই--- ] ও । 

(৪) কারণ বখন লে ইন্জিগ্সমূহের ('পব্ স্পর্শ আদি) বিষয়ে 'এবং 



গীত, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৬ অধ্যায় |. ৭১৩ 
$$ উগ্গরেগা শ্রনাহক্সজানং নাজ্ানমবপাদয়েত। 
' আক্মৈবু হ্যান্সনো বন্ধুরাক্জ্ৈব রিপুরাশ্্নঃ ॥ ৫ 1 

বন্ধুরাত্মাহত্মনস্তস্য যেনাঝ্তৈবাক্মনা জিতঃ | 
জনাক্সনস্ত শত্রত্থে ব্তেতাক্সৈব শত্রবত ॥ ৬। 

কর্খে আসন্ত হয় না এবং সমস্ত সঙ্কল্প অর্থাৎ কামাবুপিকূপ ফলাশার [প্রত্যক্ষ 
কর্দের নহে ) সন্গ্যাপ করে, তখন তাহাকে ষোগার্ঢ় বল। যায় । 

॥ [ বলিতে পার! যায় যে, এই শ্লোক পূর্ববর্তী শ্লোকের সঙ্গে এবং প্রথম তিন 
1 প্লোকের সঙ্গেও মিলিয় গিয়াছে, ইহা হইতে গীতার এই অতিপ্রা় স্পট 
। দেখা যায় যে, ষোগারূঢ় ব্যক্তির কর্ম তাগন। করিয়া কেবল ফলাশ! ব 
। কামাবুদ্ধি ছাড়ি! শান্তচিত্তে নিষ্কাম কর্দ করা উচিত। “সংকল্পের সগ্াস+ 
। এই শব উপরে দ্বিতীয় শ্লোকে আসিয়াছে, সেখানে ইহার যে অর্থ হইয়াছে 
। উহাই এই শ্লোকেও লইতে হইবে। কর্মফোগেই ফলাশাত্যাগরূপ সন্রানের 
॥ সমাবেশ হয়, এবং ফলাশা ছাড়িক্া! কর্্মকর্ত। পুরুষকেই প্রকৃত সন্রাসী ও 
॥ যোগী অর্দাং ষোগারুট বল উচিত । এখন ইহা বলিতেছেন যে, এই প্রকার 
(নিষ্ষাম কর্থষোগ বা ফলাশাসর্যাসের সিদ্ধি লাভ করা প্রত্যেক মনুষ্যের 
। অধিকারে আছে। যেন্বরং প্রধত্র করিবে তাহারই ইহা লাভ করা কিছু 
। অপস্ভব নভে-_-] 

(৫) (মনুষ্য) নিজের উদ্ধার পিজেই করিবে। নিজে নিজেকে ( কখনও ) 
পড়িতে দিবে না। কারণ (প্রতোক মনুষ্য) শ্বরংই নিজের বন্ধু ( অর্থাৎ 

স্থায় ), ব! স্বয়ং নিজের শত্রা। (৬) যেনিজে নিজেকে জনন করিয়াছে, সে 
বরং নিজের বন্ধু; কফিত্ত যে নিজে চারি জানে না, সে স্বয়ং নিজের সঙ্গে 
শত্রুর নায় ৫বরতা সাধন করে। 

। [ এই ছুই শ্লোকে আত্ম ম্বতন্ত্রতা বদিত রে এবং এই তত্ব প্রতিপার্দিত 
। হইয়াছে যে, প্রতোককে নিজের উদ্ধার নিজেরই কর! উচিত; এবং প্রকৃতি 
। যতই বলবান হউক ন। কেন, উহাকে জয় করিয়া আত্মোক্লতি কর! প্রতো- 

। কের স্বারত্ত (গীতার. পৃঃ ২৭৯-২৮৪ )। মনে এই তত্ব ভালপ্প উপলব্ধি 
| করাইবার জন্যই একবার অন্বপ্রভাবে আর একবার ব্যত্িরেকভাবে - দুই 

। ত্বীতিতে-__বর্ণিত হইয়াছে যে, আম্ম। নিজেরই বন্ধু কখন্ হয় এখং আত্ম, 
। নিজের শত্রু কখন্ হয়, এবং এই তব্বই আবার ১৩. ২৮ প্লোকেও আসিয়াছে। 
। সংস্কৃতে আজম” শবের এই তিন অর্থ হয় (১) অস্তরাত্থা, (২) আমি স্বয়ং 

। এবং (৩) অন্তঃকরণ বা মন। এই কারণেই এই আত্মা শব" ইহাতে এবং 
। পরবর্তী ল্লোকনমুহে অনেকবার আপিয়াছে। 'এখন বলিতেছেন যে, আত্মাকে 
। নিজের অধীন রাখিলে কি ফল হয়_-. এ 

৯৩" 



৭১৪ গীতারহদ্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র ৷ 

88 জিতাত্মুনঃ প্রশীন্তস্য প্রমাস্মা! সমাহিতঃ। 
শীতোষও মবখ হুঠখেধু তথা মানাপমানয়ে]ত ॥ ৭ ॥. 

জ্ঞানবিঙ্ঞানতৃত্তাম্মা কুটস্থো। বাজতেন্দ্রিয়ত | 
যুক্ত ইতাচ্যাতে যোগী সমলাষ্ট শ্ম চাঞ্চনঃ ॥ ৮ 
স্বহৃন্মিত্রাু্যদাসীনমধ্যস্থদ্েষ্যবন্ধুষু | 
সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥ 

(৭) যে নিজের আত্মা অর্থাৎ অন্ত*করণকে জয় করিয়াছে, এবং যে 

শাস্তিলীভ করিয়াছে, তাহার পপরমাত্মা” শীত-উষ্, স্বখ-ছুঃখ এবং মান- 
অপমানে সমাহিত অর্থাৎ সম ও স্কির থাকে । 
। [ এই শ্লোকে “পরমাত্মা” শব্দ“ আত্মা অর্থেই প্রযুক্ত । দেহের আত্মা 
। সাধারণতঃ স্ুণ-দ্রঃখের উপাধিতে মগ্ন থাকে 3 কিন্ত ইন্দ্রিয়সংঘম দ্বারা উপাধি- 
। সকলকে জগ করিলে এই মায্মাই প্রসন্ন হইয়। পরমাত্মরূপ বা পরমেশ্বগরূপ 
৷ ভইয়া যায়। পরমাস্মা কিছু আত্মা হইতে বিভিন্নম্বরূপ পদার্থ নহেন, পরে 
। গীতাতেই (গী. ১৩. ২২ ও ৩১) উক্ত হইয়াছে যে, মানবশরীরে স্থিত 
। আত্মাই তত্বত পরমাত্মা। । মহাভারতে ও বর্ণিত হইয়াছে-_ 

| আত্ম ক্ষেত্রজ্ঞ ইতুযুক্তঃ সংযুক্ত প্রারতৈশণৈ2। 
তৈরেব তু বিনিমুক্তিঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ | 

। «প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে (স্থখ-ছঃখ প্রভৃতি বিকারে ) বদ্ধ থাকিবার 
। কারণে আত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বা শরীরের জীবাআা বলে; এবং এই গুণ হইতে 
1 সুক্ত হইলে উহ্াই পরমাত্ম। হইয়া! যায়” ( মভা, শা, ১৮৭. ২৪)। গীতা- 
| রহসে'র ৯ক্স প্রকরণ হইতে জান! ষাঈবে যে, অদ্বৈত 'বেদান্তের সিদ্ধান্তও 
। ইহাই । বিনি বলেন যে, গীতাতে অদ্বৈত প্রতিপাদিত হয় নাই, বি শিক্টা- 
। দ্বৈত ব! শুদ্ধ দ্বৈতই গীতার গ্রাহা, তিনি “পরমাতআাকে এক পদ না মানিয়া 
। “পরং ও “মাতম” এইরূপে ছুই করিয়া 'পরংকে 'সমাহিতঃ,র ক্রিয়াবিশেষণ 
। মনে করেন! এই অর্থ ক্রিষ্ট; কিন্ত এই উদাহরণের দ্বার বুঝা যাইবে ষে, 
| সা শ্রদ!ক়িক টাকাকার নিজের মতান্সারে গীতার কি প্রকার টানাবুনো 
। করেন । 

(৮)যাহার মাতা জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হয়, 
যে শিজের ইন্ত্রিয়ঘকলকে জয় করিয়াছে, ষে কুটস্থ অথাৎ মুলে গিয়া 
পৌছিপ়াছে এবং ম।টি..পাথর ও সোনাকে একইপ্রকার দেখিতে থাকে, সেই 
( কর্মদ-) যে।গীৎপুরুষকে ই 'যুক্ত+ অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার উপনীত বলে। (৯) স্ুহাৎ, 
মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, স্বে:ষর যোগ্য, বান্ধব, সাধু ও ছুষ্ট লোকের বিষয়েও 
যাহার বুদ্ধি সণ হইর! গিয়াছে, সেই (পুরুষ )ই বিশেষ যোগ্য । 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্নী--৬ অধ্যায় । ৭১৫ 

$8 যোগী ঘুগ্ভতীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী ধতচিভ্তাত্বা নিরশীরপরিগ্রঠত ॥ ১০ ॥ 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মানঃ | 
নাত্যুচ্ছি তং নাতিনীচং চেলা'জনকুশোত্তরং ॥ ১১ ॥ 

॥ [ প্রতাপকারের ইচ্ছা না রাখি! সাহায্যকারী ন্নেহশীল ব্যক্তিকে সুহৃৎ বলে; 
। যখন দুই দল হইয়া! যায় তখন কাহারও ভালমন্দ যে ন৷ চায় তাহাকে উদাসীন 
। বলে; ছুই দলের ভাপ যে চাক তাহাকে মধ্যস্থ বলে; এবং সম্বন্ধীকে বন্ধু বলে । 
॥ টাকাকারের! এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। কিন্ত এই অর্থ হইতে কিছু ভিন্ন 
। অর্থও করা বাইতে পারে । কারণ এই শর্দগুলির এয়োগ প্রতোকেতে কিছু 
৷ ভিন্ন অর্থ দেখাইবাঁর জন্যই কর! হয় নাই, কিন্ত্ত অনেক শর্ষের এই যোজনা 
। কেবল এইঞ্জন্য কর। হইয়াছে ষে, মকলগুণল একত্র করিয়। একট। ব্যাপক 
| অর্থ বোধ হয়--উহাতে কোনও ন্যনতা না থাকিতে পান্ন। এই প্রকারে 
৷ সংক্ষেপে বলিয়। দিয়াছেন যে, যোগী, বোগারূঢ় বা যুক্ত কাহাকে বকে (গা. 
| ২. ৬১ ৪, ১৮ ও ৫. ২৩)। এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, এই কর্মযোগে ৭ 
। পিদ্বিলাঁত করিবার বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র; তাহার জন্য কাহার? 
| মুখাপেক্ষ। করিবার প্রগ্বান*নাই। এখন কন্মষোগে সিদ্ধিলাভের উপবুক্ত 
| সাধন নিরূপণ করিতেছে ন-- ] 

(১০) যোগী অর্থাৎ কর্্দমযোগী একান্তে একলা থাকিয়া চিত্ত ও আত্মাকে 
ধত করিবে, কোন বিষয়েবুই কাম্য বানন। ন। রাধিয়1, পরিগ্রহ অর্থাৎ পাশ 

ছাড়িয়া নিরন্তর নিজের ধোগাভ্যাসে রত থাকিবে। 
॥ [ পরবর্তী শ্লোকে ম্পই প্রকাশ পাইতেছে যে, এস্কলে “যুজীত” পদে পাতঞ্জল- 
। সুত্রেব্র যোগ বিবক্ষিত | ৪$তথাপি ইহার এই অর্থ নহে যে, কক্খমযোগ প্রাপ্তির অভি- 
৷ লাধীপুরুষ নিঙের সমস্ত জীবন পাতঞ্জলযোগে অতিবাহিত করিবে । কর্মযোগের 
। জন্য আবখ্ক সাম্যবুদ্ধ পাঁভ করিবার সাধনকধূপে পাতগ্ুলযোগ এই অধ্যায়ে 
| বর্ণিত হইয়াছে; এবং এইটুকুরই জন্য একান্তবাঁসও আবশ্যক । প্রককতি- 
| স্বভাবের কারণে ইহ সম্ভব নহে যে সকলেরই পাতঞ্রণযোগে সমাধি একই 
। জন্মে সিদ্ধ হইবে । এই অব্যায়েরই শেষে ভগবান বলিয়াছেন বে, ষে ব্যক্তির 
॥ সমাধি পিন্ধ হয় নাই, সে ব্যক্তি নিজেব্র সমস্ত জীবন পাতঞ্জলযোগেই কাটাইয্না 
। দিবে না) কিন্তু যতদুর সম্ভব ত৩টা বুদ্ধিকে স্থির করিয়া কর্মষোগ আচরণ 
। করিতে থাকিবে, ইহ। দ্বারাই অনেক জন্মে তাহার শেষে সাধ লাত হুইবে। 
। গীতার পৃঃ ২৮৫-২৮৭ দেখ। ]  , 
(১১) ষোগাভ্যাসী পুরুষ বিশুদ্ধ স্থানে নিজের স্থির আসন স্থাপন করিবে 



ণ১৬ গীতারহস্য অথব। কর্ম্মাযোগশান্ত্র । 
তত্রৈকা গ্রং মনঃ কৃষ্বা যতচিতেক্টিয়ক্রিয়ঃ ৷ 
উপবিপ্যাসনে ধুঞ্যাদ্ ফোগমাত্ববিশুন্ধয়ে ৪ ১২॥. 
সমং কায়শিরোস্্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ | 
প্রেক্ষ্য নাপিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥ 

প্রশাস্তাত্ম! বিগতভীব্র ক্ষচারিত্রতে স্থিতঃ | 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মতপরঃ ॥ ১৪ ॥ 

তাহ৷ অধিক উচ্চ বা অধিক নীচু হইবে না) উহ্বার উপর প্রথমে দর্ভ, -পরে 
মৃগচন্্ এবং পরে বস্ত্র বিছাইবে ; (১২ )সেখানে চিত্ত ও ইন্ছরিয়ব্যাপার রুদ্ধ 
করিয়! এবং মনকে একাগ্র করিয়া আত্মগ্ুদ্ধির জন্য আসনে বসিয়। যোগ 
অভ্যাস করবে । (১৩) কায অর্থাৎ পৃষ্ঠ, মস্তক ও গ্রীবা সম কৃরিয়৷ অর্থাৎ 
সোগ্জা-দাড়ানে। রেখাতে নিশ্চল করিিক্না, স্থির হওত, দ্িকসকল অর্থাৎ এদিক: 
ভরদিক দেখিবে না; এবং নিজের নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, (১৪) 
ভয়হীন হইয়া, শাস্ত অন্তঃকরণে ব্রহ্গচর্যাব্রত পালন করিয়া ও মনকে সংযত 
করির। আমাতেই চিত্ত লাগাইয়া মংপরায়ণ হইয়! যুক্ত হুইয়। যাইবে। 
। [ 'শুদ্বস্থানে” এবং "শরীর, গ্রীবা ও শির সমান করিয়া” এই শব শ্বেতাশ্বতর 
। উপনিষদের ( শ্বে, ২. ৮ ও ১০) এবং উপরের সমুদয় বর্ণনাও হঠযোগের 
| নহে, প্রন্যুত প্রাচীন উপনিষদ যে ষোগের বর্ণনা আছে তাহারই সঙ্গে বেশী 
। মিল হয়। হঠযোগে ইন্দরিক্সমুহের নিগ্রহ বলপুর্বক কর! হয়; কিন্তু পরে 
॥ এই অধ্যায়েরই ২৪ম প্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এরূপ ন1 করিয়া “মনসৈব. 
| ইন্দ্রিকগ্রামং বিনিষম্য” মনের দ্বারাই ইন্ত্রি্লকলকে রোধ করিবে। ইহা 
। হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, গীতাতে হঠযোগ বিবক্ষিত নহে। এইক্পই 
। এই অধায়ের শেষে উন্ত হইয়াছে যে, এই বর্ণনার ইহ! উদ্দেশ্য নহে যে, 
॥ কেহ নিজের সমন্ত জীবন যোগাভ্যাসেই কাটাইর। দিবে । এখন এই ষোগা- ২ 
॥ ভ্যাসেরই ফলের অধিক নিরূপণ করিতেছেন-_. ] 

ট( ১৫) এই প্রকারে সর্বদ। নিজের যোগাভ্যাস বজায় রাখিলে মন সংযত 

হুইয়। (কর্ম-) যোগীর আমাতে স্থিতিশীল এবং শেষে নির্বাপগ্রদদ অর্থাৎ আমার 
স্বরূপে লয় প্রদ শান্তি লাভ হয়। 
। [ এই শ্লোকে “সদা” পঙ্গের ছার! প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা বল! উদ্দেশ্য নহে 
॥ এইটুকু অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে যে, প্রতিদিন ষথাশক্তি ঘণ্টায়-ধণ্টায় ইহা! 
॥ অভ্যাস করি (১০ শ্লোকের টিপ্পনী দেখ )। বলিক্াছেন যে, এই প্রকার 
। যোগাভ্যাস করিতে থাকিয়! “মচ্চিত্ত', ও “মৎপরায়ণ” হও । ইহার কারণ 
। এই ষে, পাতঞ্জল যোগ মনকে নিরোধ করিবার এক যুক্তি বা ক্রিয়া; এই 
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যুপ্ক্লেবং সদাহস্মানং যোগী নিয়তমানসঃ। 
শান্তিং নির্বাণপরমাং মতসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ 
নাতাশ্রতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ 
ন চাতিস্বপ্রশীলস্য জাগ্রতো৷ নৈৰ চাজুনি ॥ ১৬ ॥ 
যুক্তাহারবিহা রস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মন্থ । 
যুক্তন্বপ্লাববোধস্য যোগে! ভবতি ছুঃখহা ॥ ১৭ ॥ 

$$ যদা বিনিয়তং চিন্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। 

। কসরতের গার যদি মন স্বাধীন হইয়! গেল তে। এ একাগ্র মন ভগবানে ন| 
। লাগাইয়া 'ন্য কোন বিষয়েও লাগান যার। কিন্ত গীতার কথা এই ঘষে, 
। চিত্তের একা গ্রতার এইরূপ অপপ্রয়োগ না করিয়।, এই একাগ্রত। বা সমাধির 
॥ উপযোগ পরমেশ্বরের ন্বব্ধপের জ্ঞান প্রাপ্তিবিষয়ে হওয়া উচিত, এবং এইরূপ 
॥ হইলেই এই যোগ সুখকর হয়, অন্যথা ইহা নিছক ক্রেশগ্রদ হয় । এই 
॥ অর্থই পরে ২৯ম, ৩ম এবং অধ্যায়ের শেষে ৪৭ম শ্লোকে আবার আসিয়াছে। 
॥ পরমেশ্বরে নিষ্ঠ। না রাখিয়। ষে লোক কেবল ইন্দ্রিয়নিগ্রহের যোগ, ব। ইন্ছ্িয়ের 
। কসরত করে, সেই মব লোকের! ক্রেশপ্রদ জারণ, মারণ বা বশীকরণ প্রতৃত্বি 
॥ কম্পন করিতেই প্রবীণ হুইয় যায় । এই অবস্থা কেবল গীতারই নহে, 
। প্রহ্যত কোন মোক্ষমার্গেরই ইষ্ট নহে। এক্ষণে আবার এই যোগক্রিয়াই 
॥ অধিক খুলিয়া! বলিতেছেন--- ] 
(১৬) হে অর্জুন! অতিশয় পেটুক ব! অনাহারী এবং অত্যন্ত নিদ্রালু 
অথবা জাগরণশীলের (এই) যোগ সিদ্ধ হয়না। (১৭) যাহার আহার 
বিহার পরিমিত, কর্মের আচরণ মাপাজৌক] এবং শোওয়া-জাগ। পরিমিত, 
তাহার ( এই ) যোগ ছঃখঘাতক অর্থাৎ স্ুখাবহ হয়। 
॥ [এই ক্লোকে “যোগ” শব্দের পাতঞ্জলষোগের ক্রিয়া এবং দ্যুক্ত” শব্দের 
॥ নিম্নমিত, মাপা-র্জোক1 অথব। পরিমিত অর্থ । পরেও হই-এক স্থানে যোগ 
। শব্দের পাতঞ্জলষোগই অর্থ হইতেছে । তথাপি এইটুকু হইতেই এক্সপ বুঝিতে 

। হইবে ন1 যে, এই অধ্যায়ে পাতঞ্জলযোগই শ্বতন্ত্র রীতিতে প্রতিপাদ্য হইতেছে। 
। পূর্বে স্পষ্ট বল! হইয়াছে বে, কণ্যোগে সিদ্ধিলাভ জীবনের প্রধান কর্তব্য 
| এবং উহ্থার সাধনটুকুরই জন্য পাতঞ্জল-যোগের এই বর্ণনা। এই গ্লোকের 
। পকর্দ্বের উচিত আচরণ” এই শব্ধ হইতেও প্রকাশ হইতেছে যে, 'অন্যান্য কর্প 
। করিতে থাকিয়! এই যোগ অভ্যাস করা চাই। এখন যোগীর অল্প কিছু 
| বর্ণনা! করিয়া! সমাধিনুখের স্বরূপ বলিতেছেন--- ] 

(১৮) হখন সংযত মন আত্মাতেই স্থির হইয়া! যায়, এবং কিছুরই উপভোগ 
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নিঃস্পৃহঃ সর্ববকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচাতে তদ| ॥ ১৮ ॥ 
যথ। দীপো। নিবাতস্থো৷ নেঙ্গতে সোপম। স্মৃতা ৷ 
যোগিনো যতচিন্তস্য যুগ্ততো৷ যোগমাক্মনঃ ॥ ১৯ ॥ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়।। 
যত্র চৈবাত্মনাক্সানং পশান্নাত্মুনি তুষাতি ॥ ২০॥ 
স্থখমাত্যন্তিকং যন্তদ্বুদ্ধিগ্র।হামতীন্দ্রিয়ম্। 
বেন্তি যত্ত ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তন্বতঃ ॥ ২১ ॥ 
যং লব্ধণ চাপরং লভং মন্যতে নাধিকং তত2। 
যশ্যিন্ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥ 

করিবার ইন্ছা থাকে না, তখন বলিতেছেন যে, উহা 'ষুক্ত' হইয়া গিয়াছে । 
(১৯) বানুরহিত স্থানে রক্ষিত দীপের জ্যোতি যেরূপ নিশ্চল হয়, সেই উপমাই 
চিত্ত সংযত করিয়া ধোগাভ্যাসকারী যোগীকে দেওয়া যায়। 
। [ এই উপমার অতিরিক্ত মহাভারতে ( শাস্তি, ৩০০. ৩২, ৩৪) এই দৃষ্টান্ত 
। আছে-, ”তৈলপুর্ণ পাত্র সিঁড়িতে লইয়] যাইবার 'কালে দ্সথব! তুফানের সময় 
। নৌকা রক্ষার জনা, মানুষ যেরূপ যুক্ত” অথবা'একাগ্র' হয়, ষোগার মন সেই- 
॥ রূপই একাগ্র থাকে” । কঠোপনিষদের সারথি ও রথের অশ্বসংক্রান্ত দৃষ্টান্ত তে 
। প্রসিদ্ধ আছে ; আর যদিও এ দৃষ্টান্ত পীতাতে স্পষ্ট আসে নাই, তথাপি দ্বিতীয় 
| অধ্যায়ের ৬৭ ও ৬৮ এবং এই অধ্যায়েরই ২৫ম শ্লোক, এগুলি এ দৃষ্টাস্ত মনে 
৷ বাঁখিয়াই উক্ত হইয়াছে । যদিও গীতোক্ত যোগের পারিভাষিক অর্থ কর্মযোগ, 
। তথাপি এঁ শবের অন্য অর্থও গীতাতে আসিয়াছে । উদাহরণ যথা, ৯. ৫ 
॥ এবং ১০. ৭ শ্লোকে যোগের অর্থ “অলৌকিক অথবা যাহ। ইচ্ছ। তাহ করিবার 
। শক্তি” । ইহাও বলিতে পারা যায় যে, যোগ শব্দের অনেক অর্থ হওয়ার 
| কারণেই গীতায় পাতঞ্জল-যোগ এবং সাংখ্যমার্গকে প্রতিপাদ্য বলিবার 
| সুবিধা প্র সম্প্রদদার়ভূক্ত লোকের! পাইয়াছেন। ১৯ম শ্লোকে বর্ণিত চিত্ত- 
। নিরোধরূপ পাতঞ্জল-যোগের সমাধির স্বরূপই এখন সবিস্তার বলিতেছেন-_ ] 

(২০) যোগানুষ্ঠানের দ্বারা নিরুদ্ধচিত্ত যে স্থানে রত হইয়া! যায়, এবং 
যেখানে স্বয়ং আত্মাকে দেখিয়! আত্মাতেই সন্ত হইয়া থাকে, (২১) যেখানে 
( কেবল ) বুদ্ধিগম্য ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর অত্যন্ত স্থুখ তাহার অনুভব * হয়, এবং 
যেখানে সে (*একবার) স্থির হইয়া তত্ব হকঈতে কখনও টলে না, (২২) 
এইরূপ যে স্থিতি পাইলেই তাহা অপেক্ষা অন্য কোন লাতই সে অধিক ভাবে না, 
এবং যেখানে স্থির হইলে কোনও গুরুতর ছুঃখও (তাহাকে) সেখান হইতে 
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তং বিদ্যাদ্ছুঃখসংযোটাবিয়োগং যোগস্ংজ্ভিতং | 
স. নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগেহনিরববি্রচেতসা ॥ ২৩ ॥ 

$$ সঙ্কল্পপ্রভবাঁন্ কামাংস্ত্যক্তু1 সর্ববানশেষতঃ | 
মনসৈবেন্দরিয়গ্রামং বিনিয়মা সমন্ততঃ॥ ২৪ ॥ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুন্ধা। ধৃতিগৃহী তয় | 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েত ॥ ২৫ ॥ 
যতে। যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম | 
তত্তস্ততে। নিয়ম্যৈতদাআসন্যের বশং নয়েত ॥ ২৬ ॥ 

বিচলিত করিতে পারে ন।, (২৩) তাহাকে ছুঃথের স্পর্শ হইতে বিয়োগ অর্থাৎ 
যোগ” নামক স্থিতি বল। হয়; এবং এই যোগএর আঢরণ মনকে ব্যস্ত হইতে 
ন। দিয়া নিশ্য়পুর্বক করা চাই । 
॥ [ এই চারি "শ্লোকের একই বাক্য। ২৪ম শ্রোকের আরম্তের “উহার 
॥ ( তং) এই দর্শক সর্নাম হইতে প্রথন তিন শ্লোকের বর্ণনা উদ্দিষ্ট ; এবং চারি 
॥ শ্লোকে “নমাধি'র বর্ণনা সম্পূর্ণ কর! হইয়াছে। পাতঞ্জলযোগঞ্ত্রে যোগের 
। এই লক্ষণ আছে যে, “যোগশ্চিন্তবৃতিনিরোধই*-চিত্তবুত্তির নিরোধকে যোগ 
| বলে। ইহ্থারই সদৃশ ২০ম শ্লোকের আরন্তের শন্দ। এখন এই “যোগ+ শবের 
। নূতন লক্ষণ জানিয়! বুখিগা দ্রিয়াছেন যে, সমাধি এই চিত্তবৃত্তিনিরোধেরই 
। পুর্ণাবস্থ। এবং ইহাকে ই “যোগ” বলে । উপনিষদে ও মহাভারতে বলা হইয়াছে 
। যে, নিগ্রহকর্তী ও উদ্যোগী পুরুষের সাধারণ রীতিতে এই যোগ ছর মাসে 
। সিদ্ধ হয় ( মৈত্র, ৬. ২৮; অমুতনাদ, ২৯; মভ1 অশ্ব, অন্ুগীতা ১৯, ৬৬)। 
। কিন্তু পুর্বে ২ম ও ২৮ম শ্লোকে স্পষ্ট বল! হইয়াছে যে, পাত্ঞল যোগের 
| সমাধিপ্রাপ্ত সুখ কেবল চিত্তনিরোধের দ্বারা নহে, প্রতাত চিত্তনিরোধের 
। দ্বার। নিজে নিজের আত্মাকে চিনিয়া লইলে হয়। এই হুঃখরহিত স্থি'তকেই 
। “ব্রহ্মাণন্দ' বা 'আত্ম গ্রসাদজ সুখ” অথব! 'আস্মানন্দ' বলে (গী. ১৮. ৩৭ ও 
। গীতার পৃ. ২৩৫ দেখ )। পরবর্তী অধ্যা়সমূহে বর্ণনা আছে যে, আত্মজ্ঞানের 
। জন্য আবশাক চিত্তের এই সমত1 এক পাতঞ্জলজযোগ হইতেই উৎপন্ন হয় না, 
| কিন্তু চিত্তশুদ্ধির এই পরিণাম জ্ঞান ও ভক্তি হইতেও হয়। এই মার্গহ অধিক 
। প্রশস্ত ও সুলভ মনে হয়| সমাধির লক্ষণ বল। হইল) এখন বলিতেছেন যে, 
। উহাকে কি প্রকারে লাগানো চাই-_ ] 

(২৪) সষ্কব্ন হইতে উৎপন্ন সমস্ত কামনা অর্থাৎ ঝাসনা নিঃশেষে ত্যাগ 
করিষ্া এবং মনের দ্বারাই সমস্ত ইন্দ্রিয় চারিদিক হইতে সংবত করিরা (২৫) 
ধৈর্াযুক্ত বুদ্ধি দ্বার ধীরে ধীরে শান্ত হইবে এবং মনূক আত্মাতে স্থির করিয়] 
মনে কোনও বিচার আনিতে দিবে না । (২৬) এই বাতিতে [চিত্তে একার 



শ২৩ গীতারহস্য অথব! জাজ | 

88 গ্রশাস্তমনসং হোনং যোগিনং সুখমুনধমম.| 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্ম হৃতমকল্মাষম. ॥ ২৭ ॥ 
যুগ্তন্নেবং সদাহস্মানং ঘোগী বিগতকল্সাষঃ 1 
হৃখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং হুখমশ্ু,তে ॥ ২৮ ॥ 

$$ সর্ববভূতস্থমাজ্সানং সর্ববভূতানি চাননি । 
ঈক্ষতে যোগহুক্তা তমা সর্ববত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥ 
যো মাং পশ্যতি সর্ববত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥ 

করিতে করিতে ) চঞ্চল ও অস্থির মন যেখানে-যেখানে বাহিরে যাইবে, সেই- 
সেই স্থান হইতে রোধ করিয়া! উহাকে আত্মার অধীন করিবে । 
। [ মনকে সমাধিতে লাগাইবার ক্রিয়ার এই বর্ণনা কঠোপনিষদে প্রদত্ত রথের 
॥ উপম। দ্বার ( কঠ, ১. ৩. ৩) সুন্দর ব্যক্ত হয় । যেমন উত্তম সারথি রথের 
। ধোড়াকে এধারে ওধারে যাইতে ন। দিপা সোজ। রাস্তায় লইক। যায়, সেইরূপ 
| প্রবত্বই মন্থুষ্যকে সমাধির জন্য করিতে হয়। যে কোনও বিষয়ে আপন 
। মনকে স্থির করিবার অভ্যাস যে করিয়াছে, উপরের শ্লোকের মর্ম শীদ্রই তাহার 
॥ বোধগম্য হইবে । মনকে একদিক হইতে রোধ করিবার প্রযত্ব করিতে 
। লাগ তো! সে অন্য দিকে সবিয়। যাক্স ;) এবং" এই স্বভাব ন। রোধ করিলে 
| সমাধি লাভ হয় না। এখন, যোগাভ্যাসের দ্বার! চিত্ত স্থির হওয়ার যে ফল 
| লাভ হয় তাহার বর্ণনা করিতেছেন -- ] 

(২৭) এই প্রকার শান্তচিত্ত রজোগুণরহিত, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভৃত ( কর্দ-) 
যোগীর উত্তম সুখ প্রাপ্তি হয়। (২৮) এই রীতিতে নিরস্তর নিজের যোগা- 
ভ্যাসকারী ( কর্-) যোগী পাপ হুইতে মুক হইয়! ব্রহ্ষসংযোগ দ্বার! প্রাপ্ত 
অত্যন্ত সুখের আনন্দ উপভোগ করে। 
॥ [ এই ছুই শ্লোকে আমি যোগীর কর্ম্মঘোগী অর্থ করিক্াছি। কারণ কর্মফোগের 
॥ সাঁধন বুবিয়াই পাতঞ্জলযোগের বর্ণনা! কর! হইয়াছে ; অতএব পাতঞ্জলযোগের 
। অভ্যাসকারী উক্ত পুরুষের দ্বার। কর্্মযোগীই বিবক্ষিত হইয়াছে । তথাপি যোগীর 
| অর্থ “সমাধি লাগাইয়া উপবিষ্ট পুরুষ+ও করা যায় । কিন্তু স্মরণ রাখিও যে 
। গীতার প্রতিপাদ্য মার্গ ইহা হইতেও ভিন্ন । এই নিয়মই পরবস্তী ছুই-তিন: 
। শ্লোকেও লাগিবে। এই প্রকার নির্বাণ ব্রহ্ম ন্নখের অন্ভভব হইলে পর সকল 
। প্রাণীর বিষগ্গে বে আত্মৌপম্যৃষ্টি হয়, এখন তাহার বর্ণনা করিতেছেন-_- ] 

(২৯) (এই প্রকার ) যাহার আত্মা যোগধুক্ত হুইরাছে তাহার দৃষ্টি 'সম 
হইয়। যার এবং নে সর্বত্র দেখে যে. আমি সকল প্রাণীর মধো আছি এবং 
সক্ধল প্রাণী আমার মধ্যে আছে। (৩) বে আমাকে (পরমেখর পরমাত্ধাকে ) 



গীভা) অনুবা ও টিপ্রশী_-৬ অধ্যায়। শ২১ 

সর্ববভৃতস্হিতং যে। ং ভজত্যেকত্বমাস্িতঃ। 
সর্ববথ। বন্নমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥ 
আত্মৌপম্যেন সর্ববত্র সমং পশ্যতি যোহজ্ভুন 
স্থথং বা যদি বা ছুঃখং স যোগী পরমে। মতঃ ॥ ৩২ ॥ 

সকরু স্থানে এবং সকলকে আমাতে দেখে, তাহা হইতে আমি কখনও বিচ্ছিন্ন 

হই না এবং সেও আম! হইতে কখনও দুরে বায় না। 
। [ এই ছুই শ্নোকে প্রথম বর্ণন। “আত্ম” শব্দের প্র:য়াগ করিয়। অব্যক্ত .অর্থাৎ 
॥ আত্মনৃষ্টিতে এবং দ্বিতীর বর্ণন। প্রথমপুরুষ-দর্শক "আমি" পদের প্রয়োগ দ্বারা 
। ব্যক্ত অর্থাৎ ভক্তিণৃষ্টিতে করা হইয়াছে । ফিন্ত অর্থ ছুইয়ের একই ( গীতার, 
। পৃ. ৪৩৪-৪৩৭ )। মোক্ষ ও কর্মষঘোগ এই ছুয়েরই আধার এই ব্রহ্গাট্্মক্য- 
| দৃষ্টিই। ২৯ম স্লোকের প্রথম অগ্ধ'ংশ কিছু পৃথক আক।রে মন্ুস্থতি (১২. 
| ৯১), মহাভারত (শ।, ২.৮. ২১ ও ২৬৮, ২২) এবং উপনিষদ্দেও €( কৈব. ১. 

। ১০১ ঈশ. ৬) পাওয়া যায়। আমি গীতারহস্তের ১২ম প্রকরণে সবিস্তার 
। দেখাইয়াহি যে, সর্বভূতান্ৈকয-স্ঞানই সমগ্র অধ্যাত্ম ও কম্মযোগের মূল 
॥ (পৃ.৩৯০. প্রভৃতি )। এই'জ্ঞান ব্যনীত ইন্ট্রিরনিগ্রহে পিদ্ধ হওয়াও ব্যর্থ 
। এবং এইজনাই পরবর্তী "অধ্যায় হইতে পরমেশ্বর্সত্ন্ধীয় জ্ঞান বল! আরম্ত 
। করিয়াছেন । ] 
(০১) যে একত্ববুদ্ধি অর্থাৎ সর্বতৃতাটম্বেক্য-বুদ্ধিকে মনে রাখিয়া সকল 
প্রানীতে অবস্থিত মামাকে (পরমেশ্বরকে ) ভজন। করে, সেই (কম্ম-) যোগী 
সর্বপ্রকার ব্যবস্কার করিকাও আমাতে থাকে । (৩২) হে অজ্জরন! সখ 
হৌক্ ব। ছঃখ হৌক্, নিজের সমান অপরেরও হয়, যে এই প্রকার (আত্মৌ- 
পম্য ) দৃষ্টিতে সর্কত্র দেখিতে থাকে, সেই ( কর্ম- ) ষোগীকে পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট 
বলা হয়। 
|. [ 'প্রাণীনাত্রে একই আম্ম।” এই দৃষ্টি সাংখ্য ও কন্মষোগ উভয় মার্গে একই 
| প্রকার । এইরূপেই পাতঞ্জনযোগেও সমাধি লাগাইয়| পরমেশ্বরকে জানা হইলে 
। পর এই সাম্যাবস্থাই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সাংখ্য ও পাত্গ্রল যোগী উভয়েরই 
॥ সকল কর্মের তাগ ই, অতএব তাহার ব্যবহারে এই সাম্যবুক্ধির উপযোগ 
। করিবার অবসরই আসিতে দেয় না এবং গীতার কন্মযোগী এরূপ না কারস 
॥ অধাত্মন্ঞ।র্ন হইতে প্রান্ত এই সামাবুদ্ধির ব্যবহারেও দিত্য উপবোগ করিয়া, 
| পগণত্তের পকশ কাধ্যই লোকপংগ্রহের জন্য করে) এই ছুঞ্জেতে* হহাই বড 

| গুরুতর প্রভেদ্দ। এবং এই কারণেই, এই অধ্যাসের শেছে (5শাক ১৬) সখ 

। ৰূল! হইয়াছে বে, তপস্বী অর্থাৎ পাঁতঞ্জলযোগী. ও জ্ঞ।না অথাৎ সাংখ্যস'গী, 
১ 



২২ গীতারহুস্য অথবা কার্টযোগশান্জ ? 

অঞ্ছুন উবা$। 

$$ যোহয়ং যোগ্তুয়! প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসুপন | 
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম.॥ ৩৩ | 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ গ্রমাথি বলবদ্ দুঢ়ম্। 
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব স্তঢুক্ষরম্ ॥ ৩৪ ॥ 

শ্ীভগৰাগ্ববাচ। 
অসংশয়ং মহাধাহো। মনে! ছুনিগ্রহং চলং | 
অভ্যাপেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥ 
অসংবতাত্মন1 যোগ ভ্রশ্রাপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহুবাণ্ডুুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥ 

॥ এই দুইয়ের অপেক্ষ। কর্মুষোগী শ্রেষ্ঠ | সাংখ্যযোগের এই বর্ণনা শুনিয়। এখন 
। অর্জুন এই সংশয় করিতেছেন-_- ] 

অর্জন কছিলেন--(২৩) হে মধুস্দন! সাম্য অথবা সাঙ্াবুদ্ধিতে প্রাপ্ত 
এই বে(কর্ধ- )যোগ তুমি বঙিয়াছ, আমি দেখিতেছি না৷ যে, (মনের ) 
চঞ্চতার কারণে উহ স্থির খাঁকবে। (৩৪) কারণ হেরুষ্জ! এই মন 
চঞ্চল, জেদী, বলবান ও দৃঢ় | বায়ুর ন্যায় অর্থাৎ হাওয়ার পুটলি বাধিবার 
ন্যার, ইহার নিগ্রহ কর। আমি অত্যন্ত ছুষ্কর দেখিতেছি। 
| [ ৩৩ম প্লোকের “সাম্য” অব) “সামাবুদ্ধি” হইতে প্রাপ্ত, এই বিশেষণ হইতে 
1 এস্থলে ফোগশব্দের কর্্মযোগই অর্থ হইতেছে। যদ্দিও পূর্ব্বে পাঁতঞ্জ লযোগের 
1 সমাধির বর্ণনা আসিগ্সাছে, তথাপি এই গ্লোকে “ষোগ” শবে পাতঞ্জলযোগ 
7? বিবক্ষিত নহে । কারণ তগবানই দ্বিতীয় অধ্যায়ে কম্মযোগের এইরূপই ব্যাখ্যা 
। রুরিয়াছেন, “সমত্বং যোগ উচাতে” (২, ৪৮ )--পবুদ্ধির সমতা বা সমত্বকে ফোগ 
। বলে”। অক্ুনের মুফিল স্বীকার করিয়া! ভগবান কহিতেছেন-- ) 
শ্রীভগ্বান কহিলেন-_-( ৩৫ ) হে মহাবানু অর্জুন! ইহাতে সন্দেহ নাই ষে, 
বম চঞ্চল এবং উহার নিগ্রহ করা কঠিন; কিন্ত হে কৌন্তেয়! অভ্যাসও 
বৈরাগোর দ্বার। উহাকে শ্বারত করা যায়। (৩৬) আমার মতে, যাহার অস্তঃ- 
করণ বশীভূত নং, তাঙ্থার ( এই সাম্যবুদ্ধিরূপ ) যোগ গ্রাণ্ড হওয়। কঠিন? 
কিন্ত অস্তঃকরপকে বশে রাখিয়। প্রবত্ব করিতে থাকিলে উপায়ের্ দ্বার৷ ( এই 
যোগ ) প্রাণ্ড হওয়া সপ্তব। | 
॥ | সাৎপধ্য, প্রথমে বে বিষয় কঠিন দেখ! যায়, তাহাই অভ্যাস ও দীর্ঘ উদ্ো- 
।গের ছার! শেষে সিদ্ধ হইয়া যার । কেননও কাধ্য বারবার করাকে 'অভ্যাস” 
॥ হল হয় এবং.'বৈরাগ্য'র অভিপ্রার রাগ ব। প্রীতি না রাখ অথ্থাৎ ইচ্ছা 
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খুঁজুন উবাচ। 

$$ অধতিঃ অন্ধয়োপেতো৷ যোগাচ্চলিতমানসঃ। 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ 
কচ্চিম্নোভয়ুবিভ্ষ্টশ্ছিল্নাভ্রমিব নশ্যতি। 
ভাপ্রতিষ্ঠে। মহাবাহো! বিমুড়ে। ব্রহ্ষণঃ পৰি ॥ ৩৮ ॥ 
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেভুমহ্লাশেষতঃ | 
ভ্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেতা নক্াপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥ 

। বিহীনতা। পাতঞ্জল-যোগহ্ত্রে আরস্তেই *যোগের লক্ষণ বল! হইয়াছে-.. 
॥ “যোগন্চিত্তবৃত্তিনরোধ*--চিত্ববৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে (এই অধ্যা 
(ক়েরই ২*ম শ্লোক দেখ) আবার পরবর্তী সুজ বল! হইন্নাছে যে, 
। «অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্লিরোধঃ*_-অভ্যান ও বৈরাগোর দ্বারা চিতবৃত্তির 
। নিরোধ হয়। এই শব্বই গীতাতে আসিয়াছে এবং অতি প্রান ও ইহাই; কিন্ত 
॥ ইহা হইতেই বলা যায় না যে, গীতাতে এই শব পাতঞ্জলযোগন্ত্র হইতে 
॥ লওয়া হইয়াছে (গীতার..পৃ ৫৩৬ দেখ)। এই প্রকার, যদি মনের নিশ্রহ 
॥ করিয়। সমাধি লাগানে।* সম্ভব হয়, এবং কোন নিগ্রহী পুরুষের ছয় মাসের 
। অভ্যাসে যদি এই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, তথাপি এখন আর একটি এই সংশয় আসে 
॥ যে, প্ররুতি-স্বভাবের কারণে অনেক লোক ছই-এক জন্মেও এই পরমাবস্থাতে 
| পৌছিতে পারে না -ফের এই প্রকার লোক এই সিদ্ধি কি করিয়! পাইবে? 
॥ কারণ এক জন্মে, ঘতট। সম্ভব ততটা, ইঙ্ত্রিয়নিগ্রহ অভ্যাস করিয়। কর্মযোগের 
। আচরণ করিতে লাগিলে তো! তাহ! মৃত্যুকালে অর্ধেকই থাকিয়া! বাইবে, এরং 
। পরজন্মে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলে তে! আবার পরবর্তী জন্মেও 
। এঁ অবস্থাই হইবে । অর্এব অর্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই বে, এবছিধ পুর্ব 
। কি করিবে--] 

অজ্জ্ন কহিলেন - (৩৭) হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধা (তো) হউক, পরস্ত (প্রক্কতি- 
স্বভাবে ) সম্পূর্ণ প্রবত্ব অথবা! সংঘম না হইবার কারণে যাহার মন (সাম্য- 
বুদ্ধিরপ কর্ণ-) যোগ হইতে বিচলিত হইবে, সে ধোগসিদ্ধি না৷ পাইয়া কোন্ 
গৃতি প্রাপ্ত হয়? (৩৮) হে মহাবাহ শ্রীকঞ্ক! এই পুরুষ মোহ্গ্রস্ত হুইয়! 
বক্ষ প্রাপ্তির “মার্গে স্থির না হইবার কারণে ছুইদিক হইতে, ত্রষ্ট হইয| ' ছিনভিন 
দেখে ন্যার (মধযপথেই ) নষ্ট তো হয় না? ৫৩৯) হেকুফ 1, আমার এই 
সন্দেহ ভোমাকেই বিশেষরূপে দূর করিতে হুইবে ? তুমি ছাড়া এই সন্দেহ 
মিটাইবার উপযুক্ত অপর কাহাকে পাওয়া বাইবে না। রঃ 



৭২৪ 'শীতারহপ্য অথবা কষ্মযাগশাস্ত্র | 

শ্রীভগবান উবচ। 

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদাতে 1 
নহি কলাযাণকঁৎ কশ্চিন্্,গাতিং হাত গ:হতি ॥ ৪৩ ॥ 
প্রাপ্য পুণাকৃতাং "লাকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ । 

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টো২ভিজায়তে ॥ ৪১ 

| [যদাপি নঞ সমাসে আরম্ভের নঞ্ (অ) পদের সাধারণ অর্থ “অভাব*, 
তথাপি অনেকবার মন্ম অর্থেও উহার প্রয়োগ হয়, এই কারণে ৩৭ম 
| শ্লোকে “মষতি” শব্দের অর্থ “অল্প অর্থাৎ অসম্পূর্ণ প্রযত্ব বা সংবমকারী* | 
।৩৮ম শ্লোকে যে বলা হইয়াছে যে, “ছইদিকের আশ্রয় বিরছিত” অথবা 
। “ইতো ন্রষ্টস্ততে। ভ্রু”, উহার অর্থও কর্মযোগ-প্রধানই করা চাই। কর্মের 
।দুই প্রকার ফল?) (১) কাম বুদ্ধিতে কিন্তু শাস্ত্রের আঙক্ঞা! অনুসারে কর্ম 
। কবিলে তো! স্বর্সপ্রাপ্তি হয়, এবং (২) নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলে উহা 
| বন্ধক না হইয়! মোক্ষদারক হইয়। যায়। পরন্ত মন্থুষোর এই অসম্পূর্ণ কর্মের 
 স্বর্থদি কাম্য ফল লাভ হয় না, কারণ উহার এইপপ্রকার হেতুই থাকে না; 
। এবং সামাবুদ্ধি পূর্ণ না হইবার কাঁরণে তাহার মোক লাভ হইতে পারে না; 
। এই জন্য অজ্ঞুনের মনে এই শঙ্কা উৎপন্ন হইল বে, এ বেচারীর স্বর্গও লাভ 
। হইল না এবং মোক্ষও লাভ হইল না-- কোথাও উহার এইরূপ স্থিতি তো 
| হয় না যে, ছুই দিন হইতে পাঁড়ে চলিয়া গেল, কিন্তু হালুয়াও মিলিল না 
। মও্ড 9 মিলিল না? এই সংশয় কেবল পাতঞ্জলষোগরূপ কর্্মযোগের ষাধন 

| সম্বন্ধেই করা হয় না। পরবর্তী অধায়ে বণনা আছে যে, কর্মযোগসিদ্ধির 
। জন্য আবশ/ক সাম্যবুদ্ধি কখনো! পাতঞ্ললযোগ দ্বারা, কখনো ভক্তি দ্বারা 
॥ এবং কথনে। জ্ঞান দ্বার প্রাপ্ত হয় এবং যেপ্রকার পাতঞ্জলযোগরূপ এই 
। সাধন একই জন্মে অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে, সেই প্রকারই ভক্তি বা জ্ঞানরূপ 
| সাধনও একজন্মে অপূর্ণ থাকিতে পারে । অত এব বলিতে হয় যে, অজ্জুনের 
। উক্ত প্রশ্নের ভগবান যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা কম্মযোগমার্গের সকল সাধনেরই 
। পক্ষে সাধারণ রীতিতে উপযোগী হইতে পারে। ] 
শ্ীভগবাঁন কছিলেন--( ৪৯) হেপার্থ! কি এই লোকে এবং কি পরলোকে, 
এইরূপ পুরুষের কখনও বিনাশ হয়ই না। কারণ হে তাত! ' কল্যাণকর 
কর্মকর্তা কে?নও ব্যক্তির ছূর্গতি হয় না। (৪১) পুণ্যকর্তা পুরুষের প্রাপ্য 
(স্বর্মা্রি। লৌকসমূহ পাইয়া এবং ( সেখানে ) বন বর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিয়। 
পুনরায় এই ধোগত্র্ট অর্থাৎ কর্ণযোগ হইতে জঙ্ট পুরুষ পবিত্র শ্রীমান লোক্ষের 
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অব! যোগিনামেৰ ফুলে ভনতি ধীমতাম্। 
এতদ্ধি ছুর্বভতরং লোকে জন্ম বদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥ 
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ববদেহিকং । 
যততে চ ততে। ভূয়ঃ সংসিদ্ধ কুরুনন্দন ॥ ৪৩।। 
পূর্ববাত্যাসেন তেনৈব হিয়তে হাবশোহপি সঃ। 
জিড্ভানুরপি যোগস্য শব্দব্রন্ধাতিবর্ধতে ॥ ৪৪ | 
প্রযত্বাদ্যতমানস্তব যোগী সংশুদ্ধ কিল্বষঃ | 
অনেকজম্মসংসিদ্ধস্ততো৷ যাতি পরাং গতিং ॥ ৪৫।। 

ঘরে জন্ম লয়; (৪২) অথব! বুদ্ধিমান ( কন্ম- ) যোগী্দিগেরই কুলে জন্ম লাভ 

করে। এই প্রকার জন্ম (এই) লোকে বড় ছুর্লভ। (৪৩) উহাতে অর্থাৎ 

এই প্রকারে প্রাপ্ত জন্মে সে পূর্ববগন্মের বুদ্ধিসংস্কার পায়; এবং ছে কুরুনন্দন 

দে উহা! হইতে ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিক (যোগ-) পিদ্ধি পাইবার প্রবত্ব করে। 

(৪৪) নিজের পূর্বজন্মে এ অভ্যাস দ্বারাই অবশ অর্থাৎ আপন ইচ্ছ! ন 

থাকিলেও সে (পুর্ণসিদ্ধির “দিকে ) আকুষ্ট হয়। যাহার ( বর্ম") যোগের 

জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ জানিয়! লইবার, ইচ্ছা, হইয়। গিয়াছে ০স-ও শব্ব্রক্দের উপরে 
চলিয়া যায়। (৪৫) ( এইপ্রকার ) পপ্রযত্রপৃর্ক উদ্যোগ করিতে করিতে 

পাপ হইতে শুদ্ধ হইর। ( কর্ম-) যোগী অনেক জন্মের পর সিদ্ধি পাইয়া অস্তে 

উত্তম গতি লাভ করে। 
। [ এই শ্রোকগুলিতে যোগ, যোগন্রষ্ট এবং যোগী শব্দ কর্ম্মযোগ, কম্মষোগ 

। হইতে ভ্র&ঈ এবং কর্মযোগীর অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । কারণ শ্রীমান-কুলে 
। জন্ম লইবার অবস্থা 'অনোর ইষ্ট হওয়া সম্ভবই নহে। ভগবান বলিতেছেন যে, 

| প্রথম হইতে, ষতটা হওয়া সম্ভব ততটা, শুদ্ধবুদ্ধিতে কম্মযোগের আচরণ 
আরম্ভ করিবে । অন্পই কেন হউক না, কিন্তু এই রীতিতে ষে কর্ম কর! 

॥ যাইবে তাহাই এই জন্মে ন| হয় তে! পরজন্মে, এই প্রকার অধিক অধিক 

। সিদ্ধি পাইবার জন্য উত্তরোত্বম কারণ হইবে এবং উহা! দ্বারাই অস্তে পুর্ণ 
। সদগতি লাভ হয়। “এই ধর্্বের অল্পও আচরণ করিলে তাহ! মহাষ্য় হুইতে 

। রক্ষা করে” ( গী. ২, ৪* ), এবং "অনেক জন্মের পর বাস্দেবপ্রাপ্ডি হয়” 
। (৭. ১৯) এই শ্লোক এই সিদ্ধান্তেরই পূরক। অধিক ধিচার গীতারহস্যের 
। পৃ.-২৮৫ ২৮৯ তে করা হইয়াছে। ৪৪ম প্লোকের শবব্রদ্মের অর্থ “বৈদিক বজ্প- 
। যাগ প্রভৃতি কাম্য কণ্ম,। ক্কারণ এই কর্ম বেদবিহছিত এবং বেদের উপর 

। শ্রদ্ধা রাখিয়াই ইহ। কর 4 হ৯ এবং বেদ অর্থে সকল সৃষ্টির সর্বপ্রথম শব্ধ 



দ২৬ গীতারহস্য অথব! কল্জ্য!গ্শাস্ত্ ॥ 

$$ তপন্থিভ্যোহধিকে। যোগী জ্ঞানি0ভ্যাহপি মতোহধিকঃ | 
কর্মিভ্যশ্চাধিকো। যোগী তণ্য়।দ্ যোগী ভবাভ্ছুন ॥ ৪৬ ॥ 

॥ অর্থাৎ শব্ব্র্ষ। প্রতোক মন্থষ্য সর্ব্ঘ প্রথম সকল কর্ধই কাম্য বুদ্ধিতে 
। করে; কিন্ত এই কর্ম দ্বারা. যেমন যেমন চিত্তগুদ্ধি হইতে থাঁকে তেমনই 
॥ তেমনি পরে নিফাম বুদ্ধিতে কণ্ম করিবার ইচ্ছা হয়। এই কারণেই উপনিষদে 
। এবং মহাভারতে ও ( মৈক্রা ৬. ২২ $ অমৃতবিন্দু ১৭ 7 মত. শাং, ২৩১, ৬৩৪ 
॥ ২৬৯, ১) এই বর্ণন। আছে যে] 

| দ্ধে ব্রদ্ষণী বেদিতবো শব্ব্রক্ম পরং চ যৎ। 
| শবব্রদ্মণি নিষানঃ পরং ব্রহ্মা ধিগচ্ছতি ॥ 
।প্জান| আবশ্যক যে ব্রন্ধ ছুই প্রকার; এক শব্রহ্ধ এবং দ্বিতীয় উহার 
| অতীত (নিশ)। শদব্রক্ষে নিষ্াত হইলে পর আবার ইহার অতীত 
।( নিগুণ) ব্রশ্ধ প্রাপ্ত হয়” । শব্দব্রত্দের কাম্য কর্বের দ্বারা বিরক্ত হুইয়! 
' অস্তে লোকসংগ্রহের জনা এই সকল কর্মেরই প্রয়োজক কর্্মযোগের ইচ্ছা 
।'হয়, এবং তখন আবার এই নিষ্াম কর্্মযোগের কিছু কিছু আচরণ হইতে 
(থাকে । অনন্তর “ম্বল্লারন্তাঃ ক্ষেমকরাঃর ন্যায়েই' অল্প আচরণ সেই মনুষ্যকে 

॥ এই মার্গে ধীরে ধীরে টানিয়া লয় এবং অস্তে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ সিদ্ধি করাইয়া! 
।দেয়। ৪৪ম ল্লোকে এই যে বল! হইয়াছে যে, প“কর্মষোগ জানিয়া লইবার 
॥ ইচ্ছা! হইলেও সে শব্ববন্গের উপরে যায়” উবার তাৎপর্যাও ইছাই। কারণ এই 
॥ জিক্কান। কর্মষোগরূপ চরকার মুখ; এবং একবার এই চব্রকার মুখে লাগিয়া 
। গেলে পর ফের এই জন্মে না হয় তো পরঙ্গন্মে, কখন 9-না-কখনও, পূর্ণ সিদ্ধি 
। লাভ হয় এবং সে শব্ববন্ষের অতীত ব্রহ্ম পথ্যস্ত না পৌছিয়। থাকে না 
প্রথম প্রথম মলে হয় যে এই সিদ্ধি জনক আদির একই জদগ্মে লাভ হইয়! 
থাকিবে; পরম্ত তাত্বিক দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় যে, তাহাদেরও 
॥ এই ফল জন্ম-জন্মান্তরের পূর্ব সংস্কার হইতেই লান্ত হইয়! থাকিবে । ছৌক7. 
॥ কন্মযোগের অল আচরণ, এমন কি, জিঞ্াপাও সর্বদাই কল্যাপজনক, ইহার 
॥ অতিরিক্ত অস্তে মোক্ষ প্রাপ্তিও নিঃসন্দেহ ইহ! দ্বারাই হয়; অতএব এখন 
॥ ভগবান অঞ্ঞুনকে কহিতেছেন যে-- ৰ 

(৪৬) ভপস্বী লোকদিগের অপেক্ষা ( কর্ম- ) যোগী শ্রেষ্ট, জ্ঞানী পুরুধ্দিগের 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্শাকাতীদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর যায়? গন ছে 
ছ তুমি যোগী অর্থাৎ কম্খযোগী হও । 

[অরণ্যে যাইয়া উপবাস আদি শরীরের ক্লেশদারক ' ব্রত দ্বার অথবা 
ঃ হঠযোগের সাধন দ্বার! সিদ্ধিপ্রা্ত লোকদিগকে এই ল্লোকে তপস্বী বলা হুই- 



গীতা, অনুবাদীও টিগনী-+৬ অধ্যয়ি। ৭২৭ 

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং ধগতেনাতরাকন | 

। রাছে ) এবং সাধারণত এই শবের ইহাই অর্থ। *জ্ঞানযোগেন পাংখ্যানাংএ 
। (গী, ৩. ৩) বর্ণিত, জ্ঞান দ্বার! অর্থাৎ সাংখ্যমার্গ দ্বারা কর্ম ছাড়িয়া সিদ্ধি- 
॥ প্রাপ্ত সাংখ্যনিষ্ঠ লোকা্দগকে ভ্ঞানী বলা হয়। এই প্রকার গী. ২, ৪২-৪৪ এবং 
॥ ৯, ২*-২১ এ বর্ণিত, নিছক কাম্যকর্কর্ত। স্বর্গপরায়ণ কর্মঠ মীমাংসকদিগকে 
। কর্মী বলিয়াছেন। এই তিন পন্তার মধ্যে প্রত্যেকে ইচাই বলে যে, আমারই 
। মার্গে সিদ্ধি লা হয়। কিন্তু এখন গীতার কথ! এই যে, তপন্থী হও, বা কশ্মঠ 
। মীমাংসক হও বাজ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্য হও, ইহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষ। কন্মযোগা 
॥ অর্থাৎ কন্মযোগমার্গ ও--শ্রেষ্ঠ । এবং প্রথমে এই সিদ্ধান্তই "অকর্শ্ম অপেক্ষ। 
| কন্ম শ্রেষ্ঠ” ( গী, ৩. ৮) এবং “কর্মদন্ন্যাম অপেক্ষ। কর্মুযোগ বিশিষ্ট” ( গী. ৫. 
। ২) ইত্যাদি প্লোকে বর্ণিত হইয়াছে (গীতারহস্য প্রকরণ ১১, পৃ ৩১০, 
॥ ৩১১ )। অধিক কি, তপন্থী, মীমাংসক অথব। জ্ঞানমাগী ইঞাদের প্রভ্োকের 

। অপেক্ষ! কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ, “ইহাব্রই” জন্য পুর্বে যে প্রকার অজ্ঞুনকে উপদেশ 
। দিয়াছেন যে, “যোগস্থ হইর!, কর্ম কর” (গী. ২. ৪৮ গীতার পৃ ৫৬) অথবা] 
। যোগ আশ্রয় করিয়। দাড়াও (৪. ৪২), প্রকারই এখানেও পুলরায় স্পষ্ট 
। উপদেশ দিয়াছেন যে, প্তুমি ( কর্-) যোগী হও”। যদি এই প্রকার কর্ম 
। যোগকে 'শ্রে্ঠ না মান! হয়, তবে প্তন্মাৎ তুমি যোগী হও* এই উপদশের 
। “তশ্মাৎস.এইজন্যই' পদ নিরর্থক হয়। কিন্তু সঙ্গ্যাসমার্গের টীকাকারদিগের 
॥ এই সি্ধান্ত (কর্পে স্বীকৃত হইতে পারে? অতএব উহার। “জ্ঞানী” শব্দের, 
। অর্থ বদল করিয়াছেন এবং তাহারা বলেন যে, জ্ঞানী শবের অর্থ শব্দ-: 
। জ্ঞানী অথব| যাহারা কেবল পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানের লম্বাচৌড়। বাক্য বিস্তার 
। করে তাহার! । কিন্তু' এই অর্থ নিছক সাম্প্রদ্াপ্রিক আগ্রহের । এই 
। টীকাকার গীতার এই অর্থ চান ন! যে, কম্ম্রবিরহিত জ্ঞানমার্গকে গীত] নির্ম- 
। স্তরের মনে করেন। কারণ ইহাতে উহার সম্প্রদায়ের গৌণত। আসে। 
। এবং এইজন)ই পকন্দ্য়োপো বিশিষাতে” (গী. ৫.২ এরও অর্থ উহার 
৷ বদলাইর়। দিফ্াছেন। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিচার গীতারহসোর ১১ম প্রকরণে 
। কর হইয়াছে, অতএব এই প্লোকের যে অর্থ আমি ক।রয়াছি, তাহার বিষয়ে 
। এখানে অধিক চর্ভ। করিতেছি না। আমার মতে, ইহা নির্বিবাদ যে, 
| গীভার মতে কর্্মযোগ-মার্গই সর্বশ্রেষ্ঠ । এখন পরের ,গশ্লোকে বলি” 
। তেছেন যে, কর্মষোগীদিগের ভিতরেও কিপ্রকার তাগ্তম্য ভাব দেখ). 
। যায়--] 



৭২৮ গীতারহ্স্য অথব! ক “যাগশান্ত্র। 

শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে বুকততমেো। মতঃ ॥ ৪৭'। 

ইতি শ্রীমস্তগবদগী তাস উপনিষতব্ু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীকৃষ্ণাজ্জুন- 
সম্বাদে ধ্যানযোগে। নাম বষ্টোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ 

(৪৭) তথাপি সকল ( কর্থ-) যোগীর মধ্যেও আমি তাহাকেই সর্বাপেক্ষা 
উত্তম যুক্ত অর্থাৎ উত্তম দিদ্ধ কর্্মষোগী বুঝি, যে আমাতে অস্তঃকরণ রাখিয়া 
শ্রদ্ধ। সহকারে আমাকে তজন। করে। 

।॥ [ এই শ্লোকের এই ভাবার্থ ষে, কল্মযোগেও উক্তির প্রেমপুর্ণ মিলন হইলে, 
॥ সেই যোগী ভগবানের অতান্ত প্রিয় হয়। ইহাব্র অর্থ ইহা নহে যে, নিষ্ষাম 
1 কন্দ্নযোগ অপেক্ষ। ভক্তি শ্রেষ্ঠ । নকারণ পরে দ্বাদশ অধায়ে ভগবানই স্পট 
| কহিয়াছেন যে, ধ্যান অপেক্ষা! কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ (গী, ১২. ১২)। নিফাম 
৷ কন্ম্ম এবং ভক্তির সমুচ্চয়কে শ্রেষ্ঠ বল! এক কথ! এবং সমস্ত নিষ্ষাম বর্শা 
॥ যৌগকে ব্যর্থ কহিয্না, ভপ্িকেই শ্রেষ্ঠ বলা অন্য কথা। গীতার সিদ্ধান্ত প্রথম 
| ধরণের এবং ভাগবতপুরাণের পক্ষ দ্বিতীয় ধরণের । ভাগবতে (১. ৫, ৩৪) 
॥ সকলপ্রকার ক্রিরাবোগকে আত্মজ্ঞানবিঘ।তক নিশ্চিত করিয়া, বলিয়াছে--. 
| নৈষ্র্মামপাচ্যুতভাববঞ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরপ্রনং । 
। নৈষ্ম্ম্য অর্থাৎ নিষ্কাম কর্্মও (ভাগ, ১১, ৩, ৪৬) ভগবদ্ুত্তি বিনা শোতা 
। পায় না, তাহা। বার্থ (ভাগ, ১. ৫, ১২ ও ১২, ১২, ৫২)। হহ। হইতে বাজ 
| হইবে বে, ভাগবতকারের ধান কেবল ভক্তিরই উপর হইবার কারণে 
| তিনি বিশেষ প্রপক্ষে ভগবদ্গীতারও পরে কিপ্রকার (দীড় মারেন। যে 
| পুরাণের নিরূপণ এই বুদ্ধিতে করা হইয়াছে যে, মহাভারতে এবং ইহা হইতে 
। গাতাতেও ভক্তির যেরূপ বর্ণন। হওয়! আবশ্যক সেরূপ হয় নাই ) উহাতে যদি 
। উক্ত বচনের সমান আরও কোন বাকা পাওর়। যায়, তাহা কিছুই আশ্চর্যের 
| বিষয় নহে। কিন্তু আমার তে। দেখিতে হইবে গাতার তাৎপর্য ,.-ভাগবতের 
॥ কণ! নছে। উভয়ের প্রর়োজন ও সমর বিভিন্ন; এই কারণে সকল বিষঙবে 
। উহাদের একবাকাত!। কর! উচিত নহে। কর্্মধোগের সাম্যবুদ্ধি প্রাপ্ত করার 
জন্য যে সাধনসমূ5 আবশাক, তয়থো পাতঙ্জলষোগের সাধনসমূহ্থর এই 
। অধায়ে নিরূপণ কর! গিরাছে। জ্ঞান ও ভাক্ত৪ অন্য সাধন; পরবর্তী 
| অধ্যায় হঠতে ইগার নিরূপণ শারস্ত করা ভইবে। ] 

এই প্রকারে শ্রীভগরান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিবদে, র্ষাবিদ্যান্তর্গত 
যোগ-_অর্থাৎঃ কর্ম্মযোগ--শান্বিষয়ক, শীষ ও অজ্জুনের সংবাদে ধ্যানধোগ 
নাখক ধর্ট অর্দান মতাপু হইল। 



গীত।, অন্গুবাদ"ও টিপ্পনী--৭ অধ্যায় । ২৯ 

সপ্তযবোহধ্যায়ঃ 
গ্ীভগবান্গবাচ। 

মধ্যাসক্তমনাঃ পাথ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ | 

সপ্তম অধ্যায় । 

[পুর্বে ইহা, প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কর্মধোগ সাংখামার্গের টস 
মোক্ষপ্রদ কিন্ত শ্বতন্্ এবং উহা! হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বর্দি এই মার্গের অল্পও আচরণ 
কর! যার, তো! তাঁচা। ব্যর্থ হয় না; অনস্তর এই মার্পণের সিদ্ধির জন্য আবশ্যক 
ইন্দ্িয়নিগ্রহ করিবার রীতির বর্ণন। করা হইয়াছে । কিন্ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহের 
উদোশা নিছক বাহ্য ক্রিয়। নহে, যাহার জন্য ইন্ত্ি়সমূহের এই কসরত 
করিতে হয়, তাহার এখন পর্য্যন্ত বিচার হয় নাই । তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবানই 
অঞ্জুনকে ইক্জিয়নিগ্রছ্ের এই প্রয়োজন বলিয়াছেন ষে, পকামক্রোধ প্রভৃতি শক্র 
ইন্ড্রিয়সমূদছে আপনাদের ঘর প্রস্তত করিয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাশ করে” (৩. 
৪০, ৪১ ) 'এইজন্য প্রথমে তুমি ইন্ড্রিয়নিগ্রহ করিয়। এই শত্রুর্দিগকে মাবিয়! 
ফেল। এবং পুর্র্ব অধ্যায়ে যোগধুক্ত পুরুষের এই বর্ণন কর! হইয়াছে যে 
ইঞ্জিয়নিগ্রহ যার! প্জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্ত” (৬. ৮ ) যোগযুক্ত পুরুষ “সমস্ত প্রাণীতে 
পরমেশ্বরকে এবং পরমের্খরে সন্ত প্রাণীকে দেখে (৬. ২৯)। অতএব 
যখন ইঙ্জিয়নিগ্রহছ করিবার বিধি বলিয়৷ চুকিলেন, তখন হহা! বলা আবশ্যক 
হইল যে 'জ্ঞান” ও “বিজ্ঞান কাহাকে বলে, এবং পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইয়া 
কর্ম ত্যাগ না! করিলে ও কম্মযোগমার্ের কোন্ বিধি দ্বারা অন্তে নিঃসন্দিগ্ধ মোক্ষ 
লাভ হয়। সপ্তম অধ্যায় অবধি সতেরো অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত--এগারো! 
অধ্যায়ে -_এই বিষয়ের বর্ণন৷ আছে এবং শেষের অথাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমস্ত 
কম্মযোগের উপসংহার হইয়াছে । স্য্টিতে অনেক প্রকারের অনেক বিনশখবর 
পঙ্গার্থে একই মবিনাশী পরমেশ্বর প্রবিষ্ট রহিয়াছেন--ইহা! বুঝিবার নাম “জ্ঞান” 
এবং একই নিতা পরমেশ্বর হইতে বিবিধ নশ্বর পদার্থের উৎপত্তি বুঝিয়া লওয়াকে 
বিজ্ঞান” বলে (গী, ১৩. ৩০ ), এবং ইহাকেই ক্ষর-অক্ষরের বিচার বলে। ইহা 
ব্যতীত নিজের শরীরে অর্থাৎ ক্ষেত্রে যাহাকে আত্ম। বলে, উহার প্রকৃত স্বরূপ 
জানিক়া লইলেও পরমেশ্বরের শ্বরূপের বোধ হইস্স! ষায়। এই প্রকারের বিচাবকে 
ক্ষেতরক্ষেত্রজ্ব-বিচার বলে। তন্মধ্যে প্রথমে ক্ষর- অক্ষরের বিচার বর্ণনা করিয়া 
পুলরায় অরয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রল্রের বিচারের বর্ণন। করিয়াছেন । যদ্যপি 
পরমেশ্বর এক, তথাপি উপাসনার দৃষ্টিতে উহাতে হই ভেদ আছে, উহার খব্যক্ত 

স্বরূপ কেবল বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণযোগ্য এবং ব্যক্ত শ্বরূপ প্রত্যক্ষ অবগম্য। অতএব 
এই' ছুই মার্গ-ব! 'বিধিফ' এই নিক্ষপণেই বুঝাইতে হ্ইফ্কাছে যে বুদ্ধি ছার! 

৯২ 



৭০ গ্ীতারহস্য অথব! কণ্্রযোগশান্ত্র | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা শঠাস্যসি তচ্ছ পু ॥ ১1 
ভ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষাম্যশেষতঃ | 
যজ্ড্ভাত্বা নেহ ভূয়োহুন্যজ্ভ্বাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥ 

পরমেশ্বরকে কিরূপে চিনিবে এবং শ্রদ্ধা! বা ভক্তি দ্বার। ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা 
করিলে উহ! স্বার৷ অব্যক্তের জ্ঞান কিরূপে হয়। তখন এই সমুদয় বিচারে 
বদি এগার অধ্যার লাগিয়া! বায়, তো। কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ইহা ব্যতীত এই 
ছুই মার্গে পরমেশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গেই ইন্দ্িয়নিগ্রহও নিজে নিজেই হুইয়া যায় 
অতএব কেবল ইন্ত্রি়নিগ্রহসম্পাদক পাতগ্জল যোগমার্গ অপেক্ষা মোক্ষধর্দে 
জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের বোগ্যতাও অধিক মানা যায়। তবুও মনে রাখিও যে, 
এই সমস্ত বিচার কর্্মষোগমার্গ উপপাদনের এক অংশ, উহা! স্বতন্ত্র নছে। 
অর্থাৎ গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম, দ্বিতীয় ট্কে তক্তি এবং তৃতীয় 
ষড়ধ্যায়ীতে জান, এই প্রকার গীতার যে তিন স্বতন্ত্র বিভাগ কর! হয় তাহা 
তত্বতঃ ঠিক নহে। স্থলভাবে দেখিলে এই তিন বিষন্ন গীতাতে আসিয়াছে 
সত্য পরস্ত তাহার! শ্বতন্ত্র নহে, কিন্ত কর্্মষোগের অঙ্গরূপেই উহার বিচার কর! 
হইয়াছে । এই বিষয়ের প্রতিপাদন গীতারহস্যের চতুর্দশ প্রকরণে ( ৪৬*-৪৬৫) 
করা৷ হইয়াছে, এইজন্য এখানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি না । এখন দেখিতে 
হইবে যে, সপ্তম অধায়ের আৰস্ত ভগবান কি'প্রকারে করিতেছেন । ] 

শ্টভগবান কহিলেন-_-( ১) হে পার্থ! আমাতে চিত্ত লাগাইয়া এবং 
আমাকেই আশ্রয় করিয়! ( কর্ম- ) যোগের আচরণ করিতে থাকিলে তোমার বে 
প্রকারে বা যে বিধি দ্বারা আমার পুর্ণ ও সংশয়বিহীন জ্ঞান হইবে, তাহ! শোন। 
(২) বিজ্ঞানসহ এই পূর্ণ জ্ঞানের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি, যাহা 
জানিয়া লইলে এই লোকে আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না। 
॥ [ গ্রাথম শ্লোকের “আমাকেই আশ্রয় করিয়া” এই. শব্দে এবং ধবিশেষত “যোগ” 
। শব্দে প্রকাশ পাইতেছে যে, পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণিত কম্মযোগের সিদ্ধির 
। জন্যই পরে জ্ঞান-বিজ্ঞান বল! হুইয়াছে-_স্বতন্ত্রক্ূপে বল! হয় নাই (গীতার, 
। পৃঃ ৪৬২-৪৬৩)। কেবল এই শ্লোকেই নহে, প্রত্যুত গীতাতে অন্যত্রও 
। কম্ম্রযোগকে লক্ষ্য করিয়া এই শব্দ আসিয়াছে দ্যোগমাশ্রিতঃ (গী. ১২, ১১), 
। “মৎপররঃ, (গী, ১৮. ৫৭ এবং ১১, ৫৫)) অতএব এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
। নাই যে, পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া যে যোগের আচরণ করিতে গীতা কহি- 
৷ তেছেন, তাহা পূর্বের ছয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত কর্্মযোগই। কতকগুলি লোক 
| বিজ্ঞানের অর্থ অনুভবিক ব্রহ্গজ্ঞান অথব৷ ব্রদ্দের সাক্ষাৎকার করেন, সরস্ত 
'॥ উপরের কথনানুসারে আমি, জানিতেছি যে, পরমেশ্বরী জ্ঞানেরই সমহ্িরূপ 

'। (জ্ঞান) এবং ব্যষ্টিক্পপ (বিজ্ঞান ) এই ছুই ভেদ আছে, এই কারণে জ্ঞান 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৭ অধ্যায় | ৭৩১ 

মনুষ্যানাং সহত্রেষু কুশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি 'সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ ৩1 

$$ ভূমিরাপোহনলে! বায়ুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥ 
অপরেয়মিতত্তবন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। 
জীবন্ভৃতাং মহাবাহে যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥ 

। বিজ্ঞান শবেও উহাই অভিপ্রেত € গী ১৩. ৩* আর ১৮, ২* দেখ )। দ্বিতীয় 
। ল্লোকের “আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না” এই শব্দ উপনিষদের 
॥ ভিত্তিতে লওয়। হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে তাহার পিত! 
॥ এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, “ষেন'**অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি*-_-উহ! কি, 
। যাহার একটী জানিয়৷ লইলে সকলই জানির়া লওয়! যান্স? এবং পরে 
॥ উত্থার এইরূপ খোলস করিয়াছেন, “যথ। সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং 
| মৃন্মস্সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারস্তণং বিকারে! নামধেরং মৃত্তিকেত্যেক সত্যং” (ছা, ৬ 
।১. ৪)-হেতাত! ষে প্রকার মাটির এক গোলার ভিতরের ভেদ 
।জানিয়। লইলে জান! যার যে অবশিষ্ট মাটির পদার্থ এ মৃত্তিকারই বিভিন্ন 
। নামরূপধারণকারী বিকার; অন্য কিছু নহে; প্র প্রকারই ব্রহ্গকে জানিয়! 
। লইলে অন্য কিছুই জানিবার »্থাকে না। মুণ্ডক উপনিষদেও (১১৩) 
। আরস্তেই এই প্রশ্ন আছে যে, “কল্িন্ন ভগবে! বিজ্ঞাতে সর্বামিদং বিজ্ঞাতং 
॥ ভবতি” কিসের জ্ঞান হইলে অন্য সকল বস্তর জ্ঞান হুইয়। যায়? ইহ! দ্বারা 
| ব্যক্ত হয় যে, অদ্বৈত বেদান্তের এই তত্বই এখানে অভিপ্রেত যে» এক 
। পরমেশ্বরের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইলে এই জগতে আর কিছুই জানিবার বাকী 
। থাকে না; কারণ জগতের মূলতত্ব তো! একই, নাম ও রূপের তেদে উহ্বাই 
। সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে) উহ ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় বসন্ত জগতে নাই-উ ॥ 
।বর্দি এরূপ ন! হয় তবে দ্বিতীয় প্লোকের প্রতিজ্ঞা সার্থক হয় ন। টু 
(৩) হাজার মন্গষোর মধ্যে এক-আধ জনই সিদ্ধির দিকে ফর কর, এবং 
প্রবত্বকারী এই ( অনেক ) সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে এক-আফ জনই আমার প্রক্কভ 

, জ্ঞান লাভ করে। 
॥ ( মনে রাখিও যে, এখানে ্রযন্তকারীকে বদ্যপি সিদ্ধ পুরুষ বলা হইয়াছে, 
॥ তথাপি পরমেস্বরের জ্ঞান হইয়া গেলেই উহার সিদ্ধিলাভ হয়, অন্যথা হয় না 
॥ পরমেশ্বরের জ্ঞানের ক্ষর-অক্ষরবিচার এবং ক্ষেব্র-ক্ষেত্রক্সবিচার এই ছুই ভাগ। 
॥ তম্মধ্যে এখন ক্ষর-অক্ষরের বিচার আরুস্ত করিতেছেন-- ] ১১ 

(৪) পূরবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ (এই পাচ সুক্ষ ভুত), ষন, বুদ্ধি 
এবং অহ্কার এই আট প্রকারে আমার গ্রক্কৃতি বিভক্ত । (৫) ইহা. গর 



৭৩২ গীতারহম্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র 
এতদৃযোনীনি ভূতানি সর্ববাণীত্যুপধারয়। 
অহং কৎনস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬॥ 
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্দদিস্তি ধনগ্ায় 1 
ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥ 

অর্থাৎ নি শ্রেণীর (গ্রক্কতি)। হে মহাবাহু অজ্ুন! ইগ জান যে, ইহ! 
হইতে ভিন্ন, জগতের ধারণশীল পর! অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর ভীবস্বরূপ আমার দ্বিতীয় 
প্রকৃতি আছে। (৬) বুঝি! রাখ যে, এই দুই হইতেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন 
হইতেছে। সমস্ত জগতের প্রভব অর্থাৎ মুল এবং প্রলয় অর্থাৎ অন্ত আমিই । 
(৭) হেধনঞ্জয়] আম! হইতে শ্রেঠ আর কিছু নাই। ুত্রে বাধ মণিসমুখ্র 
ন্যায় আমাতে এই সমস্ত গাথা আছে। 
| (এই চারি শ্লোকে সমস্ত ক্ষর- অক্ষরজ্ঞানের সার আসিয়াছে ; এবং পরের 
॥ ললোকসমূহে ইহারই বিস্তার করিয়াছেন। সাংখাশান্ত্রে সমস্ত স্থট্টির অচেতন 
॥ অর্থাৎ জড় প্রকৃতি এবং সচেতন পুরুষ এই হই স্বতন্ত্র তত্ব বলিয়। প্রতিপাদন 
| কর! হইন্নাছে যে. এই দুই তত্ব হইতে সকল পদার্থ উৎপনন--এই ছুই 
। ভিন্ন তৃতীয় তত্ব নাই। পরন্ত গীতায় এই ছ্ৈত সমর্থিত হয় নাই; অতএব 
। প্রকৃতি ও পুক্রষকে একই পরমেশ্বরের ছই বিতৃতি ধরিয়া চতুর্থ ও পঞ্চম 
। শ্লোকে বর্ণন। করিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে জড় প্রকৃতি নিয় শ্রেণীর বিভূতি 
। এবং জীব অর্থাৎ পুরুষ শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বিভূতি ; এবং বলিয়াছেন যে, এই ছুই 
। হইতে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম স্থষ্টি উৎপন্ন হয় (দেখ গী. ১৩. ২৬)। তন্মধ্যে 
। জীবভূত শ্রেষ্ঠ প্রক্কৃতির সবিস্তার বিচার ক্ষেত্রজ্ঞের দৃষ্টিতে পরে ত্রয়োদশ 
| অধ্যায়ে করিয়াছেন। এখন রহিল জড় প্ররূতি, তাহার সম্বন্ধে গীতার এই 
। সিদ্ধান্ত যে, (দেখ গীতা ৯. ১০) উহা৷ স্বতন্ত্র নহে, পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় 
। উহা হইতে সমস্ত স্থষ্টির উৎপত্তি হইতেছে। যদ্যপি গীতা! প্রকৃতিকে শ্বতন্ত্ 
॥ মানেন নাই; তথাপি সাংখ্যশান্ত্রে প্রকতির ষে ভেদ আছে উহাই কিছু পরিবর্তন 
) করিয়। গীতাতে গ্রাহ্য করু! হইয়াছে ( গীতার, পৃ ১৮১-১৮৫ ) 1 এবং পরমেশ্বর 

॥ হইতে মায়া, থারা৷ জড় প্রকৃতি উৎপন্ন হইলে পর (গী, ৭. ১৪ ), প্রকৃতি হুইডে 
॥ সমস্ত পদার্থ কির্ধপে নির্মিত হয়.সাংখ্যের এই বর্ণনা অর্থাৎ গণোৎক্ষ্র 
॥ তর. গীতার মান্য ( গীতার. পৃ. ২৪৫ দেখ )। সাংখ্যের উক্তি এই যে, প্র্কতি 
॥, ও.পুরুষ মিলিয়। সর্ব্বশুদ্.পঁচিশ তত্ব হইতেছে। তন্মধ্যে প্রকৃতি হইতেই তেইশ 
॥ তত্ব উৎপন্ন হুয়। এই তেইশ তব মধ্যে পাঁচস্কুল ভূত, দশ ইঞ্জির এবং মন এই 
॥ ষোল তত্ব, ক্পেষ সাত তত্ব হইতে নিঃম্ত অর্থাৎ উহাঙ্গের বিকার । অতঞ্ৰ 
॥ “মুলতৃত্ব” কতগুলি, এই বিচার করিবার সময় এই যোল তন্বকে ছাড়িয়! 
7৯১ বং এইগুলি ছাড়ির। ছিলে বুদ্ধি ( ময়ান্) আহার ও পকজন্মা ( জুক্য 



গড়া, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৭ অধ্যার়্। ৭৩৩ 

$$ রসোহহমপৃস্থ কৌন্তের প্রাভাম্রি শশিসূর্ধ্যয়োঠ । 
শ্রণরঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ থে পৌরুবং নৃযু ॥ ৮ ॥ 
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ | 
জীবনং সর্ববভূতেষু তপশ্চান্যি তপন্দিযু ॥ ৯ ॥ 
বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনমূ। 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামশ্মি তেজস্তেজব্বিনামহম ॥ ১০ 

। ভূত ) মিলিয়া সাতই মূলতত্ব বাকী থাকে । সাংখ্যশাস্ত্রে এই সাঁতকেই প্প্রক্কতি- 
| বিকৃতি” বলে। এই সাত প্রক্ৃতি-বিক্তি এবং মূলপ্রক্কৃতি মিপিয়৷ এখন 
( আট প্রকারেরই প্রকৃতি হইল) এবং বহাভারতে (শা, ৩১০, ১০-১৫ ) 
|. ইহাকেই অষ্টধ! প্রক্কৃতি বলা হইয়াছে। পরস্ত সাত প্রক্ৃতি-বিক্কতির সঙ্গেই 
1 মূল প্রকৃতিকে গণন। কর! গীতার যোগ্য হয় নাই ননে হয়। কারণ এইকপ 
। করিলে এই ভেদ দেখানে| যায় না যে, এক মূল এবং উহার সাত বিকার। 
॥এই কারণেই নাত প্রক্কতি-বিক্তি এবং মন মিলিয়। অঞ্ প্রকার মুল প্রকৃতি 
। হইয়াছে, গীতার এই বর্গীকরণে এবং মহাভারতের বগাঁকরণে সামান্য ভে 
। কর! হইয়াছে (গীতার পৃ ১৮৫)। সার কথা, যদ্যপি সাংখ্যের স্বতন্ত্র 
। প্রকৃতি গীতার স্বীকৃত নহে, তণাপি স্মরণ রাখিও যে উহার পরবর্তী বিস্ত।রের 
॥ নিরূপণ উভয়েই বস্ততঃ সমানই করিয়াছেন। গীতার সমান উপনিষদেও বর্ণনা! 
॥ আছে যে, সাধাণতঃ পর ব্রহ্ম হইতেই-_- | 
| এতন্মাজ্জায়তে প্রাণে। মনঃ সর্বেক্দ্িয়াণি চ। 
| খং বাযুর্জযোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ 
॥ “এই ( পর-পুক্রষ ) হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্ত্রির, আকাশ, বার, অগ্নি, জল 
4 এবং বিশ্বের ধরিত্রী পৃথ্টু--এই (সমস্ত ) উৎপন্ন হয়” (মুণ্ড, ২. ১, ৩ কৈ, 
$ ১:১৫) প্রশ্ন, ৬, ৪)। অধিক জানিতে হইলে গীতারহপ্যের অষ্টম প্রকরণ 
। দেখ। চতুর্থ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, পৃর্থী, জল গ্রসৃতি পঞ্চতত্ব আমিই £ 
॥ এবং এখন এই সকল তন্বে ষে গুণ আছে তাহাও আমিই ইহা! বলিয়া উপরের 
। এই উক্তির ম্পন্ীকরণ করিতেছেন যে, এই সমস্ত পদার্থ একই সুত্রে মণিসমূহের, 
1 ন্যায় গাথা আছে-_] ূ 

(৬৮) হে কোস্ত্ের! জলে বুস আমি, 'চন্দ্র-ূর্যের প্রভা আমি, সকল 

€বনধের মধ্যে প্রণব অর্থাৎ ওক্কার আমি, আকাশে শব আমি এবং সকল পুক্রষের' 
পৌরুষ আমি । (৯) পৃ্থীতে পুণ্য গন্ধ অর্থাৎ সুগন্ধি এবং কগ্রির' তেজ আমি 
সকল প্রানীর জীবনশক্তি এবং তপস্বীবক তপস্য। আমি। (১০) ছে পার্থ! 
আমাকে সকল প্রানীর সনাতন বীন্ধ অবগত হও। বুদ্ধিমানপ্রিগের বুদ্ধি 



9৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র॥ 

বলং বলবতামস্যি কামরাগবিবর্্ভিতম্। 
ধর্্মাবিরুদ্ধে। ভূতেষু কামোহন্মি ভরতর্ষ ॥ ১১ ॥ 
যে চৈব সান্তবিকা! ভাবা রাজসানস্তামসাম্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥ 

$$ ত্রিভিগুণময়ৈরাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগত ।. 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥ 

এবং তেজস্বীদিগের তেজও আমি । (১১) কাম-( বাসন! ) এবং রাগ অর্থাৎ 
বিষন্বাসক্তি (এই হুইকে ) বর্জন করিয়া বলবান লোকের বল আমি; এবং 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রাণীগণের মধ্যে ধর্মের অবিরুদ্ধ কামও আমি, (১২) এবং 
ইহ! জান বে, যা! কিছু লাত্বিক, রাজল বা তামস ভাব অর্থাৎ পদার্থ আছে, সে 
সমস্ত আমা হইতেই হইয়াছে; পরস্ত তাহারা আমাতে আছে, আমি এ 
সকলে নাই। 
॥ [ “তাহারা আমাতে আছে, আমি এ সকলে নাই” ইহার অর্থ বড়ই গমভীর। 
॥ প্রথম মর্থাৎ প্রকট অর্থ এই যে, সকল পদার্থ ই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন 
(হইয়াছে । এইজন্য মণিসমূহে হুত্রের সমান এই পদার্থসমুহের গুণধর্ঘমও 
। যদ্যপি পরমেশ্বরই বটে, তথাপি পরমেশ্বরের ঘ্যাপ্তি 'ইহাতেই চূকিয়। যায় না $ 
। বুঝ! আবশ্যক যে, ইহাকে ব্যাপ্ত করিয়! ইহার পরেও এঁ পরমেশ্বরই আছেন ? 
॥ এবং এই অর্থই পরে “এই সমস্ত জগতকে আমি একাংশ দ্বার! ব্যাপ্ত করিয়! 
। আছি" ( গী. ১০, ৪২) এই শ্লোকে বণিত হইয়াছে । কিন্তু ইহার অতিরিক্ত 
॥ অন্য অর্থও সর্বদাই বিবক্ষিত থাকে । উহ! এইযে, ত্রিগুণাত্মক জগতের 
॥ নানাত্ব বদিও নিগ্ডপ আম। হইতে উৎপন্ন দেখ। যায়, তথাপি এ নানাত্ব আমার 
। নিগু স্বব্ধপে থাকে না এবং এই দ্বিতীয় অর্থকে. মনে রাখিয়া “ভৃত-সৃৎ 
।ন চ ভূতন্থঃ (৯, ৪ ও ৫) ইত্যাদি পরমেশ্বরের অলৌকিক শক্তির বর্ণনা কর! 
। হইয়াছে ( গী, ১৩. ১৪-১৬)। এই প্রকারে যদি পরমেশ্বরের ব্যাপ্তি সমস্ত 
॥ জগত হইতেও অধিক হয়, তবে ইহা স্ুষ্পষ্ট যে, পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ 
। জানিবার জন্য এই মায়িক'জগত হইতেও উপরে বাওয়! আবশ্যক, এবং এখন 
॥ এ অর্থই স্পষ্ট প্রতিপার্দন করিতেছেন-- ] 

(১৩) (সত্ব, রজ ও তম). এই.তিন গুণাত্মক ভাব অর্থাৎ পদার্থ দ্বার! 
ম্র্হিত হইয়। এই সার! সংসার, ইহা। হইতে অতীত ( অর্থাৎ নি) অব্য 
€ পরমেশ্বর ) আমাকে জানে লা। 

॥ [মায় সন্বন্ধে গীতারহসযর নবম পপ্রকরণে এই সিদ্ধান্ত আছে বে, মায়! 
| অথব। অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক দেহেক্িয়ের ধর্ম, আত্মার নহে? আত্মা তো জ্ঞাননর 



গীতা, অনুবাদ ও টিগ্ননী--৭ অধ্যায় শ৫ 

দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায় দুরত্যয় । 
মামেব ফেঞ্প্রপদান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ ১৪ ॥ 
ন মাং ছুক্ধতিনো মুঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃপ 
মায়য়াপন্ৃতজ্জান! আস্থরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥ 

$$ চতুর্বিধ৷ ভজন্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহজ্জুন । 
আর্ত] জিজ্ঞান্রর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষত ॥॥ ১৬॥। 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একতক্তিবিশিষ্যতে ।. 
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্র্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

1 ও নিত্য, ইন্ছিয়সকল উহাকে ভ্রমে ফেলে_এী অদ্বৈত সিদ্ধান্তই উপরের শ্লোকে 
৭ বল! হুইয়যছে। গীতা. ৭. ২৪ এবং গী. র. পৃ. ২৪*-২৫১ দেখ ।] 
€ ১৪) আমার এই গুণাত্মক এবং দিব্য মায়! হুস্তর । অতএব যে আমারই 
শরণাগত হয়, সে-ই এই মায়া অতিক্রম করে। 
| [ ইহ! হইতে প্রকট হয় যে, সাংখ্যশাস্ত্রের ত্রিগুণাত্মক প্ররতিকেই গীতাতে 
॥ ভগবান আপনার মার কহিতেছেন। মহ্াভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানে 
। বল! হইঙ্নাছে যে, নারদূকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া শেষে ভগবান বলিক়্া- 
॥ ছিলেন বে. 
1 মারা হ্োষ| ময়! স্যষ্টা। ষন্মাং পশ্যসি নারদ । 
ও পৈষুক্তিং নৈব ত্বং জ্ঞাতুমর্সি ॥ 
| ”হে নারদ ! তুমি যাহ! দেখিতেছ, ইহা! আমারই উৎপন্ন মায়া । তুমি আমাকে 
৭ সকল প্রাণীর গুণের দ্বার। যুক্ত বুঝিও.না” ( শাং ৩৩৯, ৪৪)। এর সিদ্ধান্তই 
। এখন এখানেও বল! হুইয়াছে। গীতারহস্যের নবম ও দশম প্রকরণে বল্! 
1 হইয়াছে যে, মায়া কি জিনিষ । ] 

(১৫) মায়! যাহার জ্ঞান নষ্ট করিয়। দিয়াছে, সেই সূঢ় ও ছু্ষত্্ী নরাধম 
আন্রী বুদ্ধিতে পড়িয়া আমার শরণাগত হয় ন1। 
1 [ইহা বল! হইয়াছে বে, মায়াতে নিমগ্ন লোক পরমেশ্বরকে তুলিয়া যায় এবং 
1 নষ্ট হইয়া যার । এখন এইরূপ যাহার! করে না অর্থাৎ পরমেশ্রের আশ্রয় 
॥ লইয়া! তাহাতে ভক্তিপরায়ণ লোকের বর্ণনা করিতেছেন । ] 

(১৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ অজ্জন ! চারি প্রকার পুখ্যাত্বা লোক আমাকে ভক্তি 
করিয়া! থাকে _-১-_-আর্ত অর্থাৎ রোগে পীড়িত, ২--জিজ্ঞান্ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির 
অভিলাষী, ৩-_অর্ধার্থী অর্থাৎ দ্রব্য আদি কাম্য বাসন। মনে যে রাখে, এবং 
৪--জ্ঞানী অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্ঞান পাইন কৃতার্থ হওয়াতে পরে কিছুই প্রাপ্তব্য 
না থাকিলেও .নিষ্কাম বুদ্ধিতে ভক্তিশীল। (১৭) তন্মধ্যে একভক্তি অর্থাৎ 



৭৬৬ গীতারহস্য অথধা কর্মযোগশাস্ত্র ॥ ্ 

উদ্ধার সর্ব এবৈতে শুভানী ত্বা্্োব মে মতম্। 
আস্মিতঃ স হি যুক্তাত্ম। মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮॥ 
বহুনাং ন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে । 
বাস্থুদেব সর্বমিতি স মহাত্া! হুহুল্ল ভঃ ॥-১৯ ॥ 

'অনন্তভাবে আমাতে ভক্তিশীল এবং সর্বদাই যুক অর্থাৎ নিষ্ষাম বুদ্ধিতে অবস্থিত 
জ্ঞানীর যোগ্যতা বেশী! জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং সে আমার অত্যন্ত 
প্রিয় । (১৮) এই সমস্ত ভক্কই উদার অর্থাৎ ভাল, কিন্ত আমার মত এই যে, 
€ ইহাদের মধ্যে ) জ্ঞানী তো! আমার 'আত্মাই ; কারণ যুক্তচিত্ত হইয়। (সকলের ) 
উত্তমোত্তম গতিস্বরূপ মামাতেই সে ফ্াড়াইয়া থাকে । (১৯) অনেক জন্মের 
পর এই অনুভব হইয়া গেলে ষে, “যাহা কিছু আছে, সে সকল বাস্ুদেবই”* 
জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে পাইয়! থাকে । এইক্প মহাত্ব! অত্যন্ত ছুলভ। 
। [ ক্ষর-অক্ষরের দৃষ্টিতে ভগবান নিজ ন্বরূপের এই জ্ঞান বিয়। দিক্াছেন যে” 
1 প্ররুতি ও পুরুষ উভয় আমারই স্বরূপ এবং চারিদিকে আমিই একভাবে পূর্ণ 
4 করিয়া আছি? ইহার সঙ্গেই ভগবান উপরে এই যে বলিরাছেন যে, এই 
।ম্বরূপকে তক্তি করিলে পরমেশ্বরকে জানাযায়, ইহার তাৎপধ্য ভালরূপ! 
স্মরণ রাখা আবশ্যক । উপাসন|। সকলেরই আবশ্যক, ফেবু চাই ব্যক্তের 
॥ কর চাই অৰাক্তের ; কিন্তু ব্যক্তের উপাসন! সুলভ হইবার কারণে এখানে 
। উহারই বর্থন৷ হইয়াছে এবং উহারই নাম ভক্তি। তথাপি স্বার্থবুদ্ধিকে মনে 
্& রাখিয়া কোন ও বিশেষ হেতুর জন্য পরমেশ্বরকে ভক্তি কর নিম্ন শেণীর ভক্তি । 
॥ পরমেশ্থরের জ্ঞান পাইবার হেতুতে ভক্তিশীলকেও (জিজ্ঞান্ুকে ও) খাঁটীই 
| বুঝিতে হইবে ॥ কারণ উহার জিজ্ঞান্ুত্ব-অবস্থা হইতেই ব্যক্ত হয় যে, 
৭ এখন পর্যন্ত উহ্নার পরিপুর্ণ জান হয় নাই" তথাপি বপিয়াছেন যে, ইহারা 
4 সকলে ভক্রিশীল হইবার কারণে উদার অর্থাৎ ভাল মার্গে যাইতেছে 
4 (শ্লো,১৮)। প্রথম তিন শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানপ্রাণ্ডি দ্বার কভার্থ 
& হৃইয়! বাহাদের এই জগতে কিছু করিবার অথবা পাইবার বাকী থাকে ন। 
4 ( গী, ৩, ১৭-১৯ ), এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ নিফাম বুদ্ধিতে যে ভক্তি করে (ভাগ. 
€ ১. ৭.১) তাহাই মকলের মধ্যে শ্রেঠ। প্রহ্লাদ নারদাদির ভক্তি এই 
4 শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর এবং এই কারণেই ভাগবতে ভক্ষির লক্ষণ প্ভক্তিষোগ অর্থাৎ 
॥.পরমেশ্বরের নিহ্েতিক ও নিরস্তর ভক্তি” ত্বীকৃত হইয়াছে ( ভাগ, ৩. ২৯-১২ 9 
1 এবং গীতার, পৃঃ ৪১৫-৪১৬ )। ১৭ম ও ১৯ম ল্লোকের “একভক্তিঃ১ এবং 
1 “বাসুদেব পদ ভাগবতধর্দ্দের এবং ইহা! বলিতেও কোনই ক্ষতি নাই যে» 
॥ ভক্তের উক্ত সকল বর্ণনাই ভাগবত ধর্দেই। কারণ মহাভারতে ( শাং, ৩৪১, 
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$$ কামৈন্তৈস্তৈহ্তজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ | 
তং তং ন্মিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥ 
যে! যে! যাং যাং তনুং তক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্ছচিতুমিচ্ছতি | 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদবাম্যহম্ ॥ ২১ ॥ 
স তয়। শ্রন্ধয়! ঘুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। 
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ ছি তান্ ॥ ২২ ॥ 
অস্তবৎ তু কলং তেষাং তন্তবতাল্লমেধসাম্। 
দেবান্ দেববলে! যাল্তি মণ্তক্তা যাপ্তি মামপি ॥ ২৩ ॥ 

। ৩৩--৩৫) এই ধর্মের বর্ণনাতে চতুর্ষিধ ভক্তের উল্লেখ কতিয়া বলা 
| হইয়াছে--- 
| চতুর্বিধ৷ মম জন। ভক্ু1 এবং ছি মে শ্রুতম্। 
ূ তেষামেকাস্তিনঃ শ্রেষ্ঠা ষে চৈবানন্দেবতাঃ ॥ 
| অহমেব গতিস্তেষাং নিরাশীঃ কর্্মকারিণাম্। 

যে চ শিগ্রান্ত্রয়ো তক্ষাঃ ফলকাম! ছি তে ম্বতাঃ॥ 
॥ সর্ধে চাবনধন্মান্তে প্রতিবুদ্ধস্ত শ্রেষ্টভাক্ ॥ 
। অনন্যদৈবত এবং একাস্তিক ভন্ বে প্রকার দ্দিরাশীঃ অর্থাৎ ফলাশারহিত 
| কর্ম করে সেই প্রকার অন্য তিন তক্ত করে না, তাহার। কোন-না-কোন 
। হেডু মনে রাখিক। ভক্তি করে, এই কারণেই এ তিন চাবনশীল এবং একাম্থী' 
। প্রতিবুদ্ধ (জ্ঞানী)। এবং পরে “বান্দেব শবের আধ্যাত্মিক বুযুৎপত্তি এই 
। প্রকার আছে-_“দর্বভূতাধিবাসশ্চ বাশ্দেবস্ততে। হ্যহম্”_-আমি প্রাণীমান্্রে 
| বাস করি এইজন্যই আমাকে বাসুদেব বলে (শাং. ৩৪১. ৪০); এখন এই বর্ণনা 
| করিতেছেন ধে যদি সর্বৃত্র একই পরমেশ্বর হন তবে লোক ভিন্ন ভিন্ন দেবতার 
॥ উপাসন। করে কেন, এবং এই প্রকার উপাসকের কি ফল লাভ হর-_] 

(২* ) আপন-আপন প্রক্কতির নিয়মান্সারে ভিন্ন ভিন্ন (স্বর্গাদ ফলের) 
কাম বাসনায় পাগল লোক, ভিন্ন ভিন্ন (উপাসনার ) নিন্ম পালন করিয়া 
অন্য দেবতাগণের ভঙনাতে নিযুক্ত থাকে । (২১) ষে তক্ত বে রূপের অর্থাৎ 
দেবতার শ্রন্ধ। সহকারে উপাসন! করিতে চায়, উহার প্র শ্রদ্ধাকেই আমি স্থির 
করিয়। দিই। (২২) আবার এ শ্রদ্ধা দ্বারা যুক্ত হইয়। সে প্র দেবতার 
আরাধন! করিতে থাকে এৰং উহার আমারই ' নির্মিত, কামফল লাভ হয়। 
(২৩। কিন্ত (এই ) অন্পবুদ্ধি লোকদিগের প্রাণ্ড এই ফল নশ্বর (মোক্ষেত্র 
ন্যায় স্থির থাকে ন)। দেবতার ভজনশীন উহার নিকটে বানর এবং আনার 
তপ্ত. আমার এখালে আসে। 

৩" 



৭৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্যোগশান্ত ॥ 

$$ অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্জে মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানন্ত্রেো! মমাব্যয়মন্ুতমম্ ॥ ২৪ ॥ 

নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ | 

মুটোহয়ং নান্ভিজানাতি লোকে। মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥ 

| [ সাধারণ মনুষ্য মনে করে যে, বদ্যপি পরমেশ্বর মোক্ষদাতা, তথাপি সংসারের 
। জন্য আবশ্যক অনেক ঈপ্লিত বস্তু দিবার শক্তি দেবতাগণেই আছে এবং উহা! 
। প্রাপ্তির জন্য এট দেবতার্দিগের£ উপাসনা করা আবশ্যক | এই প্রকারে যখন 
। এইজ্ঞান দৃঢ় হইয়! যায় যে, দেবতাদের উপাসন। কর। আবশ্যক, তখন নিজ-নিজ 
| স্বাভাবিক শ্রন্ধ। অন্ুপারে ( গী. ১৭, ১-৬) কেহ বৃক্ষ পুজা করে, ০কহু কোন 
। বেদীর পৃজ। করে এবং কেহ কোল বৃহৎ শিলাকে সিন্দুরে রঞ্জিত করিয়া! পূজা! 
| করিতে থাকে । এই বিষর়েরই বর্ণন| উক্ত শ্লোকসমূহে হ্থন্দররূপে করা 
| হইয়াছে । ইহার মধ্যে চি্তাষোগা প্রথম কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার 
। আরাধনায় যে ফল লাভ হয়, আরাধক মনে করে ষেঃ এ দেবতাই উহার 
। দাতা) কিন্ত পর্যযরক্রমে উহা! পরমেশ্বরের পৃজ। হইয়1 যায় ( গী. ৯, ২৩) 
৷ এবং তাবিক দৃষ্টিতে এ ফলও পরমেশ্বরই দিয়! থাকেন ( প্লো' ২২)। কেবল 
। ইহাই নহে, এই দেবতার আরাধন!। করিবার বুদ্ধিও মানুষের পুর্ব কর্ম" 
। জুসারে পরমেশ্বরই দেন ( ক্লো, ২১ )। কারণ এই জগতে পরমেশ্বরের 'অতিরিক্ত 
৷ আর কিছু নাই। বেদান্তহত্র (৩, ২. ৩৮-৪১) এবং উপনিষদেও ( কৌধষী, 
। ৩. ৮) এই সিদ্ধান্তই আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভক্তি করিতে করিতে 
। বুদ্ধি স্থির ও শুদ্ধ হুইপ যায়, এবং অস্তে এক ও নিত্য পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়-_. 
। ইহাই এই ভির ভিন্ন উপাসনার উপযোগ। কিন্তু ইহার পূর্বে যে ফল 
|লান্ড হয়, সে সকলই অনিত্য । অতএব ভগবানের উপদেশ এই যে, এই 
। ফলসমূুহের আশাতে না ডুবিয় “জ্ভ্ানী ভক্ত হইবার আকাঙ্ষা প্রতোক 

মানবের রাখা উচিত। মানিলাম যে, ভগবান সকল বিষয়ের কর্তা ও 
। ফলদাভা, কিন্তু তিনি যাহার যেরূপ কর্ম হইবে তদনুসারেই তো! ফল দিবেন 
। ( গী. ৪, ১১); অত এব তাত্বিক দৃষ্টিতে ইহাও বল যায় যে, তিনি স্বয়ং কিছুই 
| করেন না (গী, ৫. ১৪)। গীতারহস্যের ১*ম (পৃ. ২৭০ ) এবং ১৩ম গ্রকরণে 
| (পৃ ৪৩২--৪৩০) এই বিষয়ের অধিক বিচার আছে, উহ? দেখ। কেহ 
| কেহ ইহ! ভুলিয়! যায় যে, দেবতারাঁধনার ফলও ঈশ্বরই দেন এবং তাহার! 
। প্ররুতি-ন্বভাবের অনুসারে দেবতাদিগের পুজায় লাগিয়া যায়) এখন উপরের 
। এই বর্ণনারই ম্পশ্ীকরণ করিতেছেন -] 

(২৪) অবুদ্ধি মর্থাৎ সুঢ় লোক, আমার শ্রেষ্ঠ, উত্তমোত্তম এবং অব্যয় রূপ 
ন। জানির। অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত মানিয়। লর। (২৫) আমি নিজের যোগ- 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৭ অধ্যয়ি | ৭৩৯ 

বেদাহং সমতীতানি 'র্তমানানি চাঙ্জুন। 
তবিষ্যাণ্ চ ভূতানি মান্য বেদ ন কম্চন ॥ ২৬ 

রূপ মায়! দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবার কারণে ( আপন স্বরূপে ) সকলে প্রকট 
দেখে না। মূঢ় ব্যক্ত জানে নাধে, আমি অজ ও 'অব্যয়। 
॥ [ অবাক্ত স্বরূপ ছাড়িয়! ব্যন্ত স্বরূপ ধারণ কত্িবার যুক্তিকে যোগ বলে 
।( দেখ গী. ৪. ৬7 ৭. ১৫) ৯,৭)। বৈদান্তিকের। ইহাকেই মায়া বলেন) 
। এই যোগমার। দ্বারা আবৃত পরমেশ্বর ব্যক্ত-ম্বরূপধারী হন। সার কথা, 
। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, বাক্ত শ্স্থি মাগিক মথবা অনিতা এবং অবৰ্াত 
। পরমেশ্বর যখার্থ বা নিতা। কিস্তকেহ কেহ এই স্থলে এবং অন্য স্থলেও 
। “মায়ার 'মলৌকিক* অথব! “ৰিলক্ষণ” অর্থ মানিয়। প্রতিপাদন করেন যে, 
। এই মায়া মিথ) নহে--পরমেশ্বরের সমানই নিত্য । গীতারহস্যের নবম 
| প্রকরণে মায়ার শ্বরূপের বিস্তারিত বিচার করিয়াছি, এই কারণে এখানে 
| এইটুকুই কছিতেছি যে, এই বিষয় অছৈত বেদাস্তেরও মান্য যে, মায়! 
। পরমেশ্বরেরই কোন বিলক্ষণ ও অনাদি লীগ! । কারণ মায়া যদিও ইন্দ্রের 
। উৎপপ্ন দৃশ্য, তথাপি ইন্দ্রিয়সমূহও পরমেশ্বরেরই সত্তাতে এই কাজ করে, 
। অতএব অস্তে এই মায়াক পরমেশ্বরের লীলাই বলিতে হয়। বাকী কেবল 
। ইহার তবতঃ সত্য ব! *মিথ্য, হওয়।) উক্ত শ্লোকসমূহে প্রকাশ হইতেছে 
। এই যে, এই বিষয়ে অদ্বৈত বেদাস্তের ন্যায়ই গীতারও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, ষে 
॥ নামবপাজ্মক মাকু। দ্বার। অবাক্ত পরবেশ্বরকে ব্যক্ত ধর। ধান, সেই মায় -- 

। ফের চাই উহ্থাকে অলৌকিক শক্তি বলে! বা আর কিছু__এঅজ্ঞান” হইতে 
। উৎপন্ন দৃশ্য বস্ত বা! “মোহ”, সত্য পরমেশ্বর-তব্ব হহা। হইতে পৃথক । যদি 
। এরূপ ন| হয় তবে “অবুদ্ধি” ও “মুড শব্ধ প্রয়োগ করিবার কোন কারণ 
|দৃষ্ট হয় না । সার কথ], মায়। সঠা নহে--দতা এক পরমেশ্বরহই। কিন্ত 
॥ গীতার কথ! এই যে, এই মায়াতে ভুপিয়া থাকিলে লোক অনেক দেবতার 
। ফাদে পাড়য়। থাকে । বৃহদারণ্যক উপনিষদে ( ১. ৪,১০) এই প্রকারই 
| বর্ণনা আছে; সেখানে বল! হইয়াছে যে, ষেলোক আত্মা ও ব্রঙ্গকে একই 
। না জানিয়। ভেদভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ফার্দে পড়িয়া! থাকে, সে “দেবতা- 
॥ দিগের পশ্ত+, অর্থাৎ গবার্দি পশু হইতে যেরূপ মানবের লাভ হয়, সেইরূপই 
॥ এই অজ্ঞানী ভক্ত হইতেও কেবল দেবতার্দিগেরই লাভ হয়, তাহাদের ভক্তদের 

। মোক্ষলাষ্ত হয় না। মাক্নাতে মগ্ন হইয়! ভেদভাবে অনেক দেবতার উপা- 
॥সচকর বর্ণনা শেষ হইল। এখন বলিতেছেন যে, এই মানা হইতে ধীরে 
। ধীরে নিক্কতি কি প্রকারে হয়-_] 
(২৬) হে অজ্জুন! ভূত, বর্তমান ওতবিষ্যৎ (যাহা হইয় চুকিয়াছে, বর্তমানে 



৭৪৩ 'গীতারহম্য অথবা কর্দমযোগশান্ত্র 1 

ইচ্ছাদ্েষসমুখেন দন্বমোহেন [ভারত । 
সর্ববভূতানি সন্মেহং সর্গে যাস্তি পরস্তপ্রী ॥ ২৭ | 
যেষাং বম্তগতং পাপং জনানাং পুণাকর্ধণাষ্। 
তে দ্বন্বমোহনিমু ক্তা ভ্জন্তে মাং দৃটব্রতাঃ ॥ ২৮ 

$8 জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিতা যতন্তি যে। 
তে ব্রহ্মা তদ্বিহ্ঃ কৃতুসঘধ্যাত্বুং কন্ম্ন চাখিলং ॥ ২৯ ॥ 
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞ্চ যে বিদুঃ। 
প্রয়াপকালেহপি চ মাং তে বিদুযুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥ 

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতান্থ উপনিষত্ল্ন ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকষাজ্জুনসম্বাদে 
জ্ঞানবিজ্ঞানযোগে। নাম সপতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥ 

ষাহা আছে, এবং ভবিষাতে যাহ! হইবে) সকল প্রাপীকেই আমি জানি; 
কিন্ত আমাকে কেহই জানে না। (২৭) কারণ হে ভারত! ( ইন্জ্িয়সমূের ) 
ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে উৎপর (ম্থখ-ছুঃখ আদি) ত্বন্বের মোহে এই স্যষ্টিতে সমস্ত 
প্রাণী হে পরম্থপ! ভ্রমে আবদ্ধ হয়। (২৮) কিন্ত যেসমন্ত পুণ্যাকআদিগের 
পাপের অস্ত হইয়। গিয়াছে, তাহারা (সুখ-দুঃখ আন্দি) ছন্দের মোহ হইতে 
মুক্ত হই! দৃঢ়ব্রত হইয়া! মামাকে ভক্তি করে। 
॥ [ এই প্রকারে মায়! হইতে মুক্তি হইলে পরে উন্থার যে স্থিতি হয়, তাহার 
। বর্ণনা করিতেছেন-- ] 

(২৯) এই প্রকারে) ষে আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা-মরণ অর্থাৎ 
পুনর্জন্মের চক্র হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রযত্ব করেন, সে (সকল) ব্রহ্ম, 
(সকল) অধ্যাত্ম এবং সকল কর্ম জানিয়া লয়, ( ৩*) এবং অধিভূত, 
খধিদৈব এবং অধিষজ্ঞ সহিত (অর্থাৎ এই প্রকার যে, আমিই সব) যে 
আমাকে জানে, সে যুক্তচিত্ত (হইবার কারণে) মরণকালেও আমাকে 
ানিয়া থাকে | 

| [পরের অধায়ে অধাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিষজ্জের নিরূপণ 

। করিয়াছেন | ধর্্শাস্ত্রের এবং উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে, মরণকালে 
। মানুষের মনে ধে বাসন। প্রবল থাকে, তদন্ুসারে উহার পরে জন্ম লাভ হয়? 
। এই সিঙ্কান্তকে লক্ষা, করিয়া! অন্তিম শ্লোকে “মরণকালেও” শক আছে? 
1তপাপি উক্ুৎ প্লোকের ও" পদে স্পই হইতেছে যে, মরণের পূর্বে 
৷ পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞ।ন ন। হইলে কেবল মন্তকালেই এই জ্ঞান হইতে পারে না 
। (গী. » ৭২ দেখ )। বিশেষ বিবরগ পরুরর অধ্যায়ে আছে । বল! বাইতে পারে 
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অষ্টমোধ্ধ্যায়ঃ | 

। যে, এই ছুই প্লেকে অধিতৃত আদি শব্দে পরবর্তী অধ্যায়ের গ্রস্তাবনাই করা 
। হইয়াছে । ] 

এই প্রকারে শ্ীভগবান কর্তৃক গীত অর্ধাং কখিত উপনিষদে ব্রদ্ধবিদ্যাত্তর্গত 
যোগ--অর্থাৎ কর্্মযোগ-_শান্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্ঞনের সংবাদে, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানষোগঠনামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল*। 

অষ্টম অধ্যায়। 
[ এই অধ্যায়ে কর্শযোগের অন্তর্গত জ্ঞানবিজ্ঞানেরই নিক্ূপণ হইয়াছে, এবং 

পূর্ববন্তী অধ্যায়ে ব্রদ্ধ, অধ্যাত্ম, কর্ন, অধিতৃত, অধিদৈব এবং অধিষজ্ঞ+ এই যে, 
পরমেম্বরের স্বরূপের বিবিধ ভেদ বল। হইয়াছে, প্রথমে উহার অর্থ বলিয়া বিচার 
করিয়া:ছন যে উহাভে কি তথ্য আছে। পরস্ত এই বিচার এই শব্গগুলির 
কেবল ব্যাখ্। করিয়া! অর্ধাৎ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রীতিতে কর! হইয়াছে, অতএর 
এখানে উক্ত বিষয় কিছু অধিক পরিষার করিয়া বল। আবশ্যক। বাহ্য সি 
অবলোকন করিয়া, উহার, কর্তাবু ক্পনা অনেক লোক অনেক প্রকারে করিয়া, 
থাকেন। ১--কেহ কেহ বলেন যে স্ষ্টির সকল পদ্দার্থ পঞ্চমহাভূতেরই বিকার 
এবং এই পঞ্চমহাভ্ূত ছাড়িয়। মূলে অন্য কোনও তত্বই নাই। ২--অপর কেহ 
কেহ, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা আছে, প্রতিপাদন করেন যে, এই 
সমস্ত জগৎ যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবংপরমেশ্বর যক্ঞনারাযণরূপী, ষজ্ত দ্বারাই 
তাহার পুজা হম়্। ৩--অপর কোন কোন লোকের উক্তি এই যে, স্বয়ং জড় 
পদার্থ স্থষ্ট্ির বাপার করে ন!ঃ কিন্তু উহ্থার প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-না-কোঁ্ণ 
সচেতন পুরুষ ব! দেবতা থাঁকেন, ধিনি এই ব্যবহার করিয়া! থাকেন এবং এই- 
জন্যই আমার ত্র সকল দেবতার আরাধনা করা উচিত। উদাহরণার্থ, জড় 
পাঞ্চভৌতিক হৃর্য্যের গোলকে নুর্য্য নামধারী যে পুরুষ আছেন তিনিই প্রকাশ 
কর! প্রভৃতি কার্ধ্য করিয়। থাকেন অতএব তিনিই উপাস্য । ৪--চতুর্ধ পক্ষের 
কথ! এই বে, প্রত্যেক পদার্থে এ পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন দেবতার নিবাস 
মানিয়া! লওয়া ঠিক নহে। যেমন মানবশরীরে আত্ম! আছে, সেইন্পই প্রত্যেক 
বন্ধতে এঁ কন্তরই' কোন-না-কোন সুক্রূপ অর্থাৎ আত্মার সমান হুল্ম শক্তি 
বাস.করে, তাহাই উহার মুল এবং প্রকৃত স্বর্ূপ। উদ্বাহরপার্থ, পঞ্চ স্থূল 
নহাতৃতে হুক তন্মাজ। এবং হম্তপদাদি স্থুল ইন্ড্রিয়ে শুক্ ইন্জ্িরগুলি মুলতৃত্ত 
থাকে। এই চতুর্থ তত্বেরই : উপর সাংখ্যের এই মতও অবলদ্বিত যে, 
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অঞ্জুন উবাচ। 

কিন্তদ্ত্রক্া কিমব্যাস্সং কিং কম্ম পুরুষোন্তম | 
প্রত্যেক মানবের আত্মাও পৃথক্-পথক্ু এবং পুরুষ অসংখ্য; পরস্ত জান। 
যায় ষে, এখানে এই সাংখামতের *অধিদেহ* বর্ণে সমবেশ করা হইয়াছে । 
উক্ত চার পক্ষক্ষেই যথাক্রমে অধিভূত, অধিধন্ঞ, অধিদৈবত এবং অধাত্ব 
বলা হয়। কোনও শব্দের পৃর্ব্বে অধ উপসর্গ থাকিলে অর্থ হয়_ 
“তমধিকৃতা', “তদ্িষয়ক”, “এ সম্বস্কের” বা "উহ্বাতে স্থিতিশীল । এই অর্থ 
অনুসারে অধিদৈবত অর্থে অনেক দেবতাতে স্থিতিশীল তত্ব । সাধারণত সেই 
শান্্রই অধায্স উল্ত হস ষেশান্ত্র প্রতিপাদন করে ষে, সর্বত্র একই মাত্মা আছে। 
কিন্ত এই অর্থ সিদ্ধান্ত পক্ষের; অর্থাৎ অনেক বস্ততে বা মানুষে৪ অনেক 
আত্মা আছে” পুর্বপক্ষের এই বাক্যের বিচার করিয়। বেদাস্তশান্ত্র আত্মার 
একতার দিদ্ধান্থাকেই নিশ্চপ্ন করিয়! দিয়াছেন। অতএব পূর্ববপক্ষের যখন বিচার 
করিতে হয় তখন স্বীকার কর! হয় ষে, প্রতোক পদার্থের হুঙ্গ স্বরূপ বা আত্ম 
পৃথক্ পৃথকৃ, এবং এস্থলে অধ্যাত্ম শব্দের এই অর্থই অভিপ্রেত । মহাভারতে 
মনুষোর ইন্দ্রিয়সমূহের উদাহরণ দিয়! স্পষ্ট করিয়। দিয়াছেন যে, অধ্যাত্ম, অধি- 
দৈবত এবং অধিভূত-দৃষ্টিতে একই বিচারের এই প্প্রকার ভিন্ন-ভিন্ন তেদ কি 
প্রকারে হয় (দেখ, মভ, শা. ৩১৩3 অশ্ব ৪১ )। মহাভারতকার কহিতেছেন যে, 
মানবের ইন্দ্রিরসমূহের বিচার তিন প্রকারে করা যাইতে পারে, ষথ। অধিভূতঃ 
অধ্যাত্ম ও অধিদেবত। এই ইন্দ্িক্সসমূহের ঘ্বার। যে বিষয় গ্রহণ কর! যায়--- 
উদ্বাহব্রণার্থ হাতের দ্বার! যাহ লওয়া যায়, কাণ দিয়! যাহা শোন। যায়, চক্ষু দ্বারা 
বাহ! দেখা যার, এবং মন দ্বার! যাহা চিন্তা করা যাক সে সমস্ত অধিভূত এবং 
হাত-পা আদির (সাঙ্যাশাস্ত্রোক্ত ) ক্স স্বভাব অর্থাৎ সুক্ম ইক্্রিয়গণ, এই 
ইন্জি়সমূহের অধ্যাত্ম। পরম্ধ এই হই দৃষ্টি ছাড়িয়া অধিদৈবত দৃষ্টিতে বিচার 
করিলে _ অর্থাৎ ইহু! স্বীকার করিয়! যে, হাতের দেবত৷ ইন্দ্র, পায়ের বিষুঃ, 
গুহ্যদেশের মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, বাণীর অগ্নি, চক্ষুর হুর্য, কর্ণের আকাশ 
অথব! ধিক, জিহ্বার জল, নাসিকার পৃর্থী, ত্বকের বায়ু, মনের চন্দ্রমা, অহংকারের 
বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির দেবতা! পুরুষ--বল। যাইতে পারে যে, এই দেবতাগণই আপন- 
আপন ইন্দ্িয়ের ব্যাপার করেন। উপনিষদেও উপাসনার জন্য ব্রহ্ষ্ববূপের 
যে প্রতীক বর্ণিত মাছে, উহাতে মনকে অধ্যাত্ম এবং সূর্য্য অথবা আকাশকে 
অধিদৈবত প্রতীক বল! হইক়াছে ( ছা, ৩. ১৮. ১)। অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবতের 
এই ভেদ কেবল উপাসনার জন্যই কর! হয় নাই) কিন্তু এখন এই প্রশ্নের 
নির্ণর্ করিতে হইতেছে যে, বাণী, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রভৃতি ইক্জিক্ঈগণ এবং প্রাণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্টী, তখন উপনিষদেও (বু ১, ৫, ২১-২৩) ছা ১, ২-৩) 
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ভধিভূতগ কিং প্রোক্লুমধিদৈবং কিমুচাতে ॥ ১ ॥ 
অধিযভ্ঃ ক্লথং কোহত্ত দেহেহ শ্মিম্মধুসৃদন | 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২॥ 

শ্রীভগবানুবাচ। 
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাত্বমুচ্যতে । 

কৌধষী ৪. ১২. ১৯) একবার বাণী, চক্ষু ও শ্রোত্র এই সুস্ ইন্্রিয়গণকে লইয়া 
অধ্যাত্মদুষ্টিতে বিচার কর। হইয্সাছে. এবং দ্বিতীয়বার এ ইন্্রিয়সমূণ্ছরই দেবতা 
অগ্ঠি, সুর্যা ও আকাশকে লইয়া অধিদৈবত দৃষ্টিতে বিচার করা হইয়াছে। 
সারাংশ এই যে, অধিদৈবত, অধিভূত 'ও অধ্যাত্ম গ্রভতি ভেদ প্রাচীনকাল 
হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং পরমেশ্বরের ম্ব্ূপের এই ভিন্ন ভিন্ন কল্পনার 
মধ্ো যথার্থ কোনটা এবং উচ্ভার তথা কি এই প্রশ্রও সেই সময়ের | বুৃহদারণাক 

উপনিষদ (৩. ৭ ) ধাক্ঞবন্কা উদ্দালক মআরুণিকে বলিয়াছেন যে, সকল প্রাণীতে, 
সকল দেবতাঁতে, সমগ্র অধাত্মে। সকল লোকে. সকল যচ্গে এবং সকল দেহে 

বাপ্ত হ₹ইয়। উশ্ভারা বুঝিতে না পাঁরিলেও, উহ্বাদিগকে নাচাইতেদছন একই 
পরমাত্া | উপনিষদের এই সিদ্ধান্তই বেদাস্তক্থত্রের অন্তর্যামী অধিকরণে আছে 
(বেনু, ১, ২, ১৮২০ )। সেখানেও সিদ্ধ করা হইয়াছে বে সকলের অন্তঃকরণে 
স্থিত এই তত্ব সাংখোর প্রকৃতি বাজীবাত্মা নহে কিন্তু পরমাত্বা। এই 
সিদ্ধান্তেরই অনুরোধে ভগবান এখন অজ্জুনকে কহিতেছেন যে, মনুষোর দেহে, 
সকল গ্রাণীতে (অধিভূত), সকল যজ্ঞে (অধিষজ্ঞ), সকল দেবতাতে 
( অধিটদবত ), সকল কর্মে এবং সকল বস্তর সুশ্ স্বরূপে (অর্থাৎ অধাত্ম ) 
গ্রকই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন--ষঞ্ ইত্যাদি নানাত্ব অথবা বিবিধ জ্ঞান প্রকৃত 
নহে | সপ্তম অগ্যায়ের শেষে ভগবান অধিভূত আদি ষে সকল শব্দের উচ্চারণ 
করিয়াছেন উহাদের অর্থ জাঁনিবাঁর জন্য অর্জুনের ইচ্ছা হইল) অতএব তিনি 
প্রথমে জিন্তাস। করিতৈছেন--] 

অঙ্জুন ককিলেন--€১) হে পুরুষোত্বম! এ ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? 
কর্মের অর্থকি ? অধিভূত কাহাকে বল! যায় এবং অধিদৈবত কাহাকে বলে? 
(২) অধিষজ্ঞ কিরূপ হর? হে মধুহ্দন ! এই দেহে ( অধিদেহ ) কে আছেন? 
এবং অন্তকালে ইন্ড্রিয়নিগ্রহকারী লোক তোমাকে কিরূপে চিনিবে ? 
৷ [ক্রহ্থ, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত 'ও অধিষজ্ঞ শন্দ পূর্ব, অধ্যায়ে আসিয়াছে 

। ইহা, ব্যতীত এখন অজ্জুন এই নূতন প্রশ্ন করিতেছেন যে, আধিদেহ কে। 
। ইহার উপর মনোযোগ দিলে পরবর্তী উত্তরের অর্থ বুঝিতে কোন বাধ! 
। হইবে না। ] 
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ভূতভাবোন্তবকরো বিসর্গঃ কর্ণাসংহিততঃ ॥ ৩ ॥ 
অধিভূতং ক্ষরে। ভাবঃ পুরুধশ্চ1ধিদৈবতমু। 
অধিষজেঞহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪ ॥ 

ভগবান: শ্রীকহিলেন -(৩) (সকল হইতে) পরম অক্ষর অর্থাৎ সর্ধবথ। 
অবিনশ্বর তত্ব-_ব্রহ্গ, (এবং) প্রত্যেক বস্তর মুলভাবকে (ম্বভাব) অধ্যাত্ম 
বল! হয়। (অক্ষর ব্রক্ম হইতে) ভূতমাত্রাদি (চরাচর ) পদার্থের উৎপত্তি- 
কারক বিসর্গ অর্থাৎ স্ৃষ্টিবাপার কর্্ম। (৪) উৎপর সকল প্রাণীর ক্ষর 
অর্থাৎ নামরপাত্মক নশ্বর স্থিতি অধিভূতঃ এবং ( এই পদার্থে) বে পুরুষ 
অর্থাৎ সচেতন অধিষ্ঠাতা, তিনিই অধিদৈবত ;( ধাহাকে ) মধিবজ্ঞ (সকল 
বজ্ধের অধিপতি বলা! হয়, তিনি) আমিই । হে দেহধারীদিগের শ্রেষ্ট! আ 
এই দেকে (অধিদেহ ) হইতেছি। ও 
॥ [তৃতীয় শ্লোকের “পরম” শব ব্রহ্ষের বিশেষণ নহে কিন্ত অক্ষরের বিশেষণ । 
॥ সাংখ্যশাস্ত্রে অবাক প্ররৃতিকে ও “অক্ষর বল! হইয়াছে (গী. ১৫. ১৬)। পরস্ত 
। বৈদাস্তিকের ব্রন্ম এই মব্যক্ত' এবং অক্ষর প্রকৃতিরও অতীত (এই অধ্যায়ের 
॥ ২*ম ও ৩১ম শ্লোক দেখ ) এবং এই কারণেই এক “অক্ষর” শবের প্রয়োগে 
( সাংখ্যের প্রকৃতি অথব৷ ব্রহ্ম ছুই অর্থ হইতে পারে। এই সন্দেহ মিটাইবার 
1 জন্য “অক্ষর শব্দের পরে “পরম” বিশেষণ রাখিয়া! ব্রচ্দের ব্যাখাযা। করা হইয়াছে 
॥( গীতার, পৃ. ২১৪-২৯৫ দেখ | আমি "ম্বভাব? শবের অর্থ মহাভারতে প্রদত্ত 
॥ উদাহরণের অন্থসারে কোনও পদার্থের “হুক্স্বরূপ” করিক্াছি। নাসদীয় সৃক্তে 
। দৃশ্য জগতকে পররন্ষের বিন্ষ্টি (বিসর্গ) বল! হইয়াছে (গী. র. পৃ. ২৫৭)) 
। এবং বিসর্গ শকের এ অর্থই এখানে লইতে হইবে। বিসর্গের অর্থ “যজ্ঞের হবি 
॥ উৎসর্থ” করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। গীতারহসোর ১ম প্রকরণে 
। (পৃ ২৬১) বিস্তৃত বিচার কর! হইয়াছে যে, এই দৃশ্য স্ষ্টিকেই কম্্ম কেন বল! 
। হয়। পদার্থমাত্রের নামরূপাত্মক বিনশ্বর স্বরূপকে "ক্ষর' বল! হয়, এবং ইহার 
॥ অতীত বে অক্ষর তত্ব আছে তাহাকেই ব্রহ্ধ বুঝিতে হুইবে। “পুরুষ শষ 
॥ হুর্যে/র পুরুষ, জলের দেবতা বা বরুণপুরুষ ইতাদদি সচেতন সুষ্ দেহধারী 
। দেবতা! বিবঙক্ষিত, এবং ছিরপ্যগর্ভেরও উহাতে সমাবেশ হয়। এখানে ভগবান 
। “অধিষজ্ঞ' শবের ব্যা্যা করেন নাই। কারণ, যজ্ঞের বিষয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ 
। অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণন৷ হইয়াছে এবং.পুনরায় পরেও বল! হইয়াছে যে, “সকল 
। বন্তের প্রভু এবং ভোক্ত। আমিই” (দেখ গী. ৯, ৪) ৫. ২৯ এবং মভ।. শা. 
।৩৪*)। এই প্রকারে অধ্যাত্ম আদির লক্ষণ বলিয়া .শেষে সংক্ষেপে বলা 
। হইয়াছে যে, এই দেহে “অধিষজ+ আমিই অর্থাৎ মনুযাদেহে অধিদেব এবং 
। অধিধজ্ঞ আমই ; প্রত্যেক দেহে পৃথক পৃথক আত্ম। ( পুরুষ) স্বীকার করিয়া. 
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জন্তকালে চ মামেব ম্মরম্মুকক1 কলেবরম্। 
ষঃ প্রয়াতি স মস্তাবং ঘাতি নাস্তত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ 

॥ করিয়া স।ংখ্যবাদী বলেন যে উহ! অদংখা। পরন্ধ এই মত বেদান্তশান্ত্ের মান্য 
॥ নহে) উহার সিদ্ধান্ত এই যে, ধদাপি দেহ অনেক তথাপি আত্মা সকলেতে একই 
। (গীতার. পৃ. ১৬৭-১৬৮)। «আধিদেহ আমিই হইতেছি* এই বাক এই নিদ্ধান্তই 
। দেখান হইয়াছে; তথাপি এই বাক্যে “আমিই হইতেছি” শব্ধ কেবল অধিষজ্ঞ 
| অথব!। অধিদেহকেই উদ্দেশ করির! প্রযুক্ত, হয় নাই, উঠার সন্বন্ধ অধ্যাত্ম আমি 
। পৃর্বপর্দের সহিত ও হইতেছে । অত এব সমগ্র অর্থ এই ্ প হইতেছে যে, অনেক 
। প্রকার যজ্ঞ, আনেক পদার্থের অনেক দেবতা, বিনশ্বর পঞ্চ মহান্ডৃত, পদার্থমাত্রের 
॥ সুপ্বভাগ অথনা বিভিন্ন আন্ম।, ব্রপ্ধ, কর্ম অথব! ভিন্ন-ভিন্ন মন্থযোর দেহ--এই 
॥ সকলেতে “আমিই আছি+, অর্থাৎ সকলেতে একই পরমেশ্বরতত্ব আছেন । (কহ 
| কেহ বলিয়া থাকেন যে, এখানে “অধিদেহ+-ম্বরূপের স্বতস্ত্র বর্ণনা হয় নাই, 
॥ অধিষজ্ঞের ব্যাধাকরণে অধির্দেহের পর্ধযায়ক্রমে উল্লেখ হইয়। গিয়াছে ; 
| কিন্ধা আমি এই অর্থ ঠিক মনে করিনা । কারণ .কেবল গীতাতেই 
॥ নহে, প্রতাত উপনিষদে এবং বেদান্তন্ত্রেও (বৃ. ৩, ৭ ) বেন, ১. ২২৯) 
| যেখানে এই বিষ আসিয়াছে, সেখানে অধিভূত আদি ম্বরূপের সঙ্গে সঙ্গেই 
। শারীর আস্মারও বিচার কর! হইর।ছে এবং সিদ্ধান্ত কর] হইস্সাছে যে, সর্বত্র 
। একই পরমাত্মা আছেন। এইরূপেই গীতাতে যখন অধিদেহের বিষয়ে প্রথমেহ 
। প্রশ্ন হইয়া গেপ, তখন এখানে উহারই পৃথক উল্লেখ বিবক্ষিত স্বীকার কর! 
। যুক্তিসঙ্গত। যদি ইহ সত্য হয় যে, যাহা কিছু সমস্ত পরব্রহ্গই, তবে প্রথম- 
। প্রথম এরূপ বোধ হওয়1 সম্ভব ষে, উহার অধিভূত আদি স্বরূপের বর্ণনা করিবার 
| সময় উহাতে পরব্রহ্ষকেও সামিল করিয়া! লইবার- কোনই প্রয়োজন ছিল না । 
। পরন্ত নানাত্বপ্রদর্শক এই বর্ণন/ সেই সকল লোকদিগকে লক্ষ্য কররিয়৷ কর! 
। হইয়াছে, বাহার। ব্রঙ্গ, আত্মা, দেবতা ও যন্তনারায়ণার্দি অনেক ভেদ করিয়া 
॥ নানাপ্রকার উপাসনাতে মগ্ন থাকে ; অতএব প্রথমে সই লক্ষণ বলা হহয়াছে, 
।যাহ! এ সকল পোকের বুদ্ধিগম্য হয়, এবং পুনরার পিদ্ধান্ত করা হইয়!ছে যে, 
। "এই সকল আমিই হুইতেছি*।-উক্ত বিষয়ে দৃ্রি রাখিলে কোনও সংশয় থাকে 
।না। থাক্) এই ভেদের তন্ব বল! হইয়াছে বে, উপাসনার জন্য অধিভূত, 
। অধিদৈবত, অধ্যাত্ম, অধিষজ্ঞ এবং অধিদেহ প্রভৃতি অনেক ভেদ করিলেও 
। এই নানাত্ব,সতা নহে? বস্তত একই পরমেশ্বর সকলেতে বাপ্ত আাছেন। এখন 
। অজ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন যে, অন্তঞ্ালে সর্বব্যাপী ভগবানকে 
। কিরূপে জান! যায়-_-] 

(৫) এবং অন্তক।লে যে আমার শ্মরণ করিয়া.দেহ ত্যাগ করে, নে আমার 
৪6৪ 



শ৪৬ গীতারহস্য অথবা! কর্দযোগশার্্র। 

বং ষং বাপি প্থরন্ ভাবং ত্যঙজত্যন্তে কলেবরং | 
তং তমেবৈতি কৌন্তের সদ। তন্ভাবতাবিতঃ ॥ ৬ 
তশ্মাৎ সর্বেধু কালেবু মামনুস্মর যুধ্য চ। 
মধ্যপ্পিতিমনোবুদ্ধিরমামেবৈযাস্যসংশয়ম্॥ ৭ ॥ 
অত্যাসযোগযুক্জেন চেতস! নান্যগামিনা । 
পরমং পুরুষং দিবাং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন ॥ ৮ ॥ 

স্বরূপে নিঃসনোহমিলিয়! বাঁয়। (৬) অথবা হেকোৌস্তেয়! সর্বদ| জন্মতরই 
উচ্হাতে আসক্ত থাকিলে মনুষ্য যে ভাবের শ্মরণ করিয়া অন্তে শরীর ত্যাগ করে 

সৈ সেই ভাবেই মিলিয়৷ বায়। 
| [পঞ্চম প্লোকে মরণসময়ে পরসেশ্বরের স্মরণ করার আবশাকতা৷ ও ফল খলি- 

।য়াছেন। সম্ভবত ইহা! হইতে কেহ ইহ! বুঝিবে যে, কেবল মরণকালে ইহ 
।স্মরণ করিলেই কাজ চলিয়! বার | এই হেতুই ষ্ঠ গ্লোকে বলিয়াছেন যে; 
| যে বিষয় জন্মতর মনে থাকে তাহা! মরণকালেও দূর হয় না, অতএব কেবল 

। মরপকালে নহে, প্রভাত জন্মভর পরমেশ্বরের শ্মরণ এবং উপাসন! করিবার 

। জাবশাকত! আছে ( গীতার. পৃ. ২৯১ )। এই সিদ্ধাস্ত মানির। লইলে গ্বতীই 

[সিদ্ধ হয় যে, অন্তকালে পরমেশ্বরের উপামক পরমেশ্বরকে পার এবং 
| দেবতাকে স্মরণকারী দেবতাকে পায় (গী. ৭. ২৩$ ৮, ১৩ এবং ৯. ২৫ )। 

। কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদের কথানুসারে “যখাক্রতুরর্মি'লোকে পুরুষে! ভবতি 
। তগ্থেতঃ প্রেত্য তবতি” € ছাং, ৩, ১৪, ১)--এই শ্লোকেই মানবের যেরূপ ক্রুতু 

। অর্থাৎ সংকল্প হর, মরণের পর সে সেইরূপ গতিই লাভ করে। ছান্দোগোর 

॥ সমান অন্য উপনিষদ্দেও এইরূপ বাকাই আছে (প্র. ৩. ১০ মৈক্রয, ৪, ৬)। 

। পরস্ত গীতা এখন কহিতেছেন যে, জন্মভর একই চিন্তায় মনকে নিমগ্ন না 

।বাখিলে মস্তকালের বাতনার সময় এ চিন্তাই স্থির থাকিতে পারে না। অতএব 

| আমরণান্ত, জীবনভর, পরমেশ্বরের ধ]ান কর! আবশ্যক (বেস, ৪. ১, ১২ )-- 

॥ এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অঞ্ঞুনকে ভগবান কহিতেছেন যে, ] 
€৭) এই জন্য সর্বকাণে--সর্বদাই--আমার প্ররণ করিতে থাক এবং যুদ্ধ 
কর। আমাঁতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে (যুদ্ধ করিলেও ) আমাতেই নিঃসন্দেহ 
আসিয়া মিলিত হইবে । (৮) হেপার্থ! চিত্তকে অন্য দিকে না যাইতে দিয়া 
অত্যাসের সহথারতায় উহাকে স্থির করিয়৷ দিব্য পরমপুরুষের ধ্যান করিতে 
পাঁকিলে মনুষ্য সেই পুক্রুষেই ফাইর। মিলিত হয় । | 
। [ ধাছারা তগবাঙ্গী তাতে এই বিষন্ন প্রতিপাদিত বলেন যে, সংসারকে ছা 
| দাও এবং কেবল ভর্ঞিকেই অবলম্বন কর, তাহাদের সপ্তম প্লোকের সিদ্ধান্ডের 
। প্রতি অবশ্য দৃ্তি দেওয়া! আবশ্যক । মোক্ষ তে। পরমেশ্বয়ের প্রতি জ্ঞানবুক্ত 



গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী --৮ অধ্যায়। ৭৪৭ 

'£6 কবিং পুরাপমঞ্জুণাসিতারমণোরণীয়াংসমনুশ্া রদ ধঃ। 
সর্ধস্য ধাতা রমচিষ্ঠ্যরপমাদিত্যবর্ণ, তমসঃ পরস্তাৎ্ ॥ ৯ ॥ 
প্রয়াণকালে মনসাহচলেন ভক্ত যুক্তে যোগবলেন চৈক। 
জাকোশ্নধো প্রাণমাবেশা সমাক্সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০৯ 
যদক্ষরং বেদবিদে! বদন্তি বিশস্ভি যদ যতয়ো। বীতরাগাহ | 
যদিচ্ছস্ত্ে। ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত পদং সংগ্রহে প্ররক্ষ্যে ॥ ১১ & 
সর্বদ্ধারাণি সংযম্য মনো হদ্দি নিরুধ্য চ। 
মু়ণাধায়াতবনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥ 
ওমিত্যেকাক্গরং ব্রহ্ম ব্যাহরম্মা মনুম্মরদ । 
বঃ প্রয়াতি ত্জন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩ ॥ 

1 তক্তি হার! লাভ হল্ধ ? এবং ইহ! নির্ববাদ যে, মরণ সময়েও এ ভক্তিকেই স্থির 
॥ রাখিবার জনা জন্মভর উহাই অভ্যাস করা! চাই । গীতার ইহা! অভিপ্রাক্ক 
। নহে যে এইজন্য কর্ম্মকে ছাড়িয়। দেওয়া আবশ্যক; ইহার বিরুদ্ধে গীতাশান্তের 

॥ মিক্বান্ত এই যে ন্বধন্ম অন্থসাবে বে কর্ম প্রাপ্ত হয়, ভগবস্তক্তের দেই সমস্ত 
॥ নিফান বুঞ্ধিতে কৰিতে থাক আবশ্যক, এবং এ শিদ্ধান্তুই এই শবসমূহের দ্বারা 
1ব্যক্ত কর! হইগাছে যে, “আমাকে সর্ববদ। চিন্তা কর এবং যুহ্ধ কর” । এখন 
॥ বলিতেছেন যে, .পরমেশ্ববার্পণ-বুদ্ধিতে জন্মভর নিফাম কর্শকর্তা কর্শযোগী 
। অন্তকালেও দিবা পরমপুরুষের চিন্ত। কি প্রকারে করিয়। খাকেন-- ] 
€(৯--১* )বে ( মন্বয ) অন্তকালে (ইন্জির়নিগ্রহরপ ) ফোগের সামর্থ্য দ্বারা 
তক্তিযুক্ত হুইয়। মনকে স্থির করি! ছুই ত্রার মধ্যে গ্রাপকে ভালরূপে 
রাখিয়া, কবি অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, পুরাতন, শাস্ত!, অণু হইতেও ক্ষুদ্র, সকলের ধানা 
অথাৎ আধার ঝ কর্ত!, অচিপ্তাম্বরূপ এবং অন্ধকারের অতীত, সুর্যের সমাগ 

. দেদীপ্যমান পুরুষকে ম্মরণ করে, সেই ( মনুষ্য ) সেই দিব্য পরম পুক্রষেই গ্রিয! 
মিলিত হয়। (১১) বেদজ্ঞ যাহাকে অক্ষর বলেন, বীতরা'গ হইয়া যতিগণ 
বাঁাতে প্রবেশ করেন এবং ফাহাকে পাইবার ইচ্ছাক্স ব্রহ্গচর্য্যব্রত আচরণ 
করেন, সেই পদ অর্থাৎ ওক্কারব্রক্ষ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। (১২) সকল্স 
€ ইন্জিয্নরূপী ) দ্বার সংঘত করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়! (এবং) 
মন্তকে প্রাণ *লইরা গিয়া সমাধিষোগে স্থিত ব্যক্তি, (১৩) এই একাক্ষর 
ব্রহ্ম &এর অধ এবং আমার ন্মরণ করিতে করিতে যে (মনুষ্য) দেহত্যাথ 
কর্রিয়। যার, তাহার উত্তম গতি লাভ হয়। 
॥ [৯-৮১১ শ্েেকে পরনেশ্বরের শ্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তাহ! উপনিষয 
হইতে গৃহীত ॥ বম লোকের “অপোরণীয়ান্* পদ এবং শেষ চরণ বেজায় 



৭8৮ গীতারহস্য অথবা কর্দযোগশান্ত্র 1 

$$ অবন্যচেতাঃ সততং যো! মাং স্মরতি নিত্যশ2 | 
তস্যাহং স্থলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোপিনঃ ॥ ১৪ ॥ 
মামুপেত্য পুনভ্ভম্ম দুঃখালয়মশাশখতম্ । 
নাগু,বন্তি মহাত্ব।নঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥ 
আব্রঙ্বাভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহভ্ভূন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥ 

। উপনিষদের (শ্বে. ৩. ৮ ও ৯), এবং ১১ম শ্লোকের পুর্বার্দ অর্থতঃ এবং 
| উত্তরা শব্খশঃ কঠ উপনিষদের (কঠ. ২.১৫)। কঠ উপনিষদে “্তত্তে পদং 
। সংগ্রহেণ ব্রবীমি” এই চরণের পরে “ওমিতোতৎ” স্পষ্ট বলা হইয়াছে; হহ! 
। হইতে প্রকাশ হইতেছে বে, এখানে ১১ম প্লোকের “অক্ষর এবং “পদ” শবের 
|অর্থে ও বর্ণাক্ষররূশী ব্রঙ্গ লথব। ও শব লইকে হইবে; এবং ১৩ম শ্লোক হইতেও 
(প্র চাণ হইতেছে বে, এখানে শুক্কারোপাসনাই উদ্দিই হইয়াছে (দেখ প্রশ্ন, ৫)। 

তথা ইহ! বলিতে পারি না৷ যে, ভগবানের মনে “নক্ষর»- অবিনাশী ব্রহ্গ, 
। এবং "পদ, পরম স্থান, এই অর্থও হইবে না । কারণ, ও বর্ণমালার এক 
। অক্ষর. ইহা ব্যতীত বল! ত্বাইতে পারে যে, উহ! ব্রঙ্গের প্রতীকন্থত্রে 
। অবিনাশীও বটে (২১ম গ্রোকর্দেখ)। এই জন্য ১১ম শ্লোকের অনুবাদে 
। “অক্ষর এবং "পদ" এই দ্বিবিধ অর্থবুক্ত মূল শবই আমি রাখিয়! লইয়াছি। 
। এখন এই উপাসনা ভ্বার। প্রাপ্তব্য উত্তম গতি বিষয়ে জারও বেশী বল 
। ধাইতেছে-_] 

(১৪) হেপার্থ! অনন্যতাবে সদাসর্বদা ষে আমার নিত্য ম্পরণ করিতে 
থাকে, সেই নিত্যযুক্ত ( কর্ম-) যোগী আমাকে সথলত ম্লীতিতে প্রাপ্ত হয়। 
(১৫) আমাতে মিলিত হইলে পর পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ড মহাত্। হুঃখের আলয় ও 
অশাশ্বত পুনর্জন্ম পায় না। (১১) হে অজ্ঞুন! ব্রহ্গলোক পর্যান্ত (ন্বর্গাদি ) 
যত লোক আছে তথা হইতে ( কখন-নাকখন এই লোকে ) পুনরাবর্তন অর্থাৎ 
ফিরিয়া আস! (ঘটে ); পরস্ত হে কৌন্তেয়! আমাতে মিলিত হইলে পুনর্জন্ম 
হয় না। | 
৷ [ ষোড়শ শ্লোকের “পুনরাবর্ভন” শবের অর্থ পুণ্য শেষ হইলে ভূলোকে 
। ফিরিয়া আন (দেখ গী. ৯, ২১7 মভা. বন, ২৬০ )। যজ্ঞ, মেবতারাধন এবং 
। বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কর্্ব।রা যদিও ইন্দ্রলৌক, বরু ণলোক, শুর্যলোক এবং 
। বেশী হয় তো। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যার, তথাপি পুণখ্যাংশের সমাপ্তি হইলেই 
। সেস্থান হইতে পুনরায় এই লোকে জন্ম লইতে হয় (বৃ, ৪, ৪, ৬), অথব| 
1 অস্তন্ধঃ ব্রশ্লোকের নাশ হইলে পর পুনর্জন্মচক্রে তে! নিশ্চই পড়িতে হয়। 



গীতা) অনুবাদ ও টিপ্লনী--৮ অধ্যায় । ৭8৯ 

১ সহঅযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ | 
রাত্রিং'যুগসহআন্তাং তেহভোরাত্রবিদো! জনাঃ ॥ ১৭ ॥ 
অব্যক্তাছ্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবস্তাহরগমে । 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥ 
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূস্বা৷ গ্রলীয়তে। 
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ গ্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥ 

| অতএব উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ দরিঠফে উপরে লিখিত সকল গতিই নিয়ন্তরের 
। এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান দ্বারাই পুনর্জন্ম, ন&ঁ হয়, এই কারণে এ গতিই সর্ব্ব- 
। শ্রেষ্ঠ €গী. ৯. ২*,২১)। অন্তে এই যে বলা "হইয়াছে - যে, ব্রহ্মলোকের 
। প্রাপ্তিও অনিতা, তাহার সমর্থনে বলিতেছেন যে, ব্রক্মলোক পধ্যস্ত সমস্ত স্থির 
॥ উৎপত্তি ও লয় বারম্বার কিরূপে হইতে থাকে-- ] 

(১৭) অহোরাত্রের ( তত্বতঃ ) জ্ঞাত পুরুষ জানেন ষে, (কৃত, ত্রেতা, দবাপর 

ও কলি এই চারি যুগে এক মহাষুগ হইয়। থাকে এবং এইরূপ ) হাজার (মহা-) 

'ষুগে ব্রঙ্দদেবের এক দ্রিন হয়, এবং ( এইব্পই ) হাজার যুগে (উহার) এক 
রাত্রি হয়। *.. ২ 
। [এই শ্লোক ইহার পূর্ববর্তী যুগমানের হিসাব ন! দিয়া গীতাতে আসিয়াছে, 
'। ইহার অর্থ অন্ত্র বলিতে হইলে হিসাব করিয়া! করা আবশ্যক । এই হিপাৰ 
। এবং গীতার এই ল্লোকও মহাভারতে (শাং. ২৩১. ৩১) এবং মন্থস্থতিতে 
। (১. ৭৩) আছে এবং যাক্কের নিরুক্তেও এই অর্থই বর্ণিত হইয়াছে (নিরুতক্ত. ১৪, 
॥ ৯) । ব্রহ্মদেবের দিনকেই কল্প বলে। পরবর্তী শ্লোকে অব্যক্তের অর্থ সাংখ্য- 
॥ শাস্ত্রের অব্যক্ত প্রক্কতি, অব্যক্তের অর্থ পরব্রহ্ম নহে ; কারণ ২০ম শ্লোকে স্পষ্ট 

। বল! হইয়াছে ষে ব্রহ্গরূপী অব্যক্ত ১৮ম শ্লোকে বর্ণিত অব্যক্তের অতীত ও ভিন্ন। 
। গীতারহসোর ৮ম প্রকরণে (পৃ. ১৯৩) ইহা সম্পূর্ণ খুলিয়া বলা হইয়াছে যে, 
। অব্ক্ত হইতে বাক্ত স্থষ্টি কিরূপে হয় এবং কল্পের কালমানের হিসাবও 
। সেখানেই লেখ। হইয়াছে-- ] 
(১৮) (ব্রহ্গদেবের ) দিন আরম্ভ হইলে পর অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্ত ( পদার্থ) 
নির্দিত হয় এবং রাত্রি হইলে পর এ পূর্বোক্ত অব্যক্তেই লীন হইনা যাক়। 
(১৯)হে পার্থ! এই সমুদয় ভূতই ( এইরূপ) বারবার উৎপন্ন হইয়া অবশ 

, হইয়া, অর্থাৎ ইচ্ছা! হৌক বা! ন| হৌক, রাত্রি হইলেই লীন্হুইয়। যায় এবং দিন 
'হুইলে পর ( পুনরায়) জন্ম গ্রহণ করে। " 
। ( অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্ের দ্বার! নিত্য ব্রদ্মলোকবাস প্রাপ্ত হইলেও, প্রলয়কালে 
। ব্রন্মবোকেরই নাশ হইলে পুনরাক্ নুতন কল্পের আরস্তে প্রাপীকলের জন্মগ্রহণ 



শর গীভারহদ্য অথব! কশ্মযোগশান্ত্র। 

$$ পরস্তল্মত্ ভাবোহন্যোহুব্যক্তোুবাক্তাণড লনাতনঃ | 
যঃ স সর্বেবেধু ভূতেষু নশ্যতস্থ ন বিনশাতি ॥ ২৬৯ ॥ 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমান্ছঃ পরমাং গতিম্। 
যংপ্রাপা ন নিবর্তস্ত তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥ 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লত্যস্তবনন্যয়]। 
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ববমিদং ততম্॥ ২২ ॥ 

| দূর হয় না। ইহা হইতে বাচিবার জন্য যে একই পথ আছে তাহা রলা 
॥ হইতেছে_- ] 

(২*) কিন্তু এই উপরে কথিত অবাক্তেরও অতীত সনাতন অব্যক্ত অপর 
পদ্দার্থ আছেন, ধিনি সকল ভূতের ধ্বংস হইলেও নষ্ট হন না, (২১) যে অব্যক্জকে 
“অক্ষর” (ও ) বলে, ধা্াকে পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ব1 চরম গতি বলা যায় 
€ এবং), ধাঙ্াকে পাইলে পুনরায় (জন্মে) ফিরে না, (উহাই) আমার পরম 
স্থান। (২২) হেপার্থ! বাহার মধ্যে (সমস্ত) তৃত আছে এবং ধিনি এই 
সকলকে প্রকাশ করিপাছেন অথব! ব্যাপ্ত করির। রাখিয়'ছেন, সেই পর 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ অনন্যতক্তি দ্বারাই প্রাপ্ত হন। 
| [২ম ও ২১ম শ্লোক মিলাইয়া একবাক্য করা হইয়াছে। ২*ম প্লোকের 
॥ 'অবাত্ত' শব প্রথমে সাংখ্যের প্রকৃতিকে, অর্থাৎ ১৮ম শ্লোফের অব্য 
। ভ্রধাকে লক্ষ্য করিয়! প্রযুক্ত হইয়াছে এবং পরে এঁ শবাই সাংখ্যের প্রকৃতির 
॥ অতীত পরব্রদ্ষের পক্ষেও প্রযুক্ত হইয়াছে) এবং ২১ম গ্লোকে বলিয়াছেন 
॥যে, এই দ্বিতীয় অব্যক্তকেই “অক্ষর” বলা হয়। অধ্যায়ের আরস্তেও 
4 *অক্ষরং বর্ম পরমং* এই বর্ণনা আছে। সারাংশ, “অব্যক্ত শব্দের সমানই 
॥ পীতাতে “অক্ষর” শব্দেরও ছুই প্রকার উপযোগ কর! 'হইয়াছে। কিছু এই 
$নছে যে, সাংখ্যের প্রতিই অব্যক্ত ও অক্ষর / কিন্ত সেই পরমেশ্বর অগব! 
| ব্রঙ্গও অক্ষর ও অব্যক্ত যিনি "সকল ভূতের নাশ হইলেও নষ্ট হন না”) 
॥ ১৫ম অধ্যায়ে পুরুযোত্তমের লক্ষণ বলিতে"গিয়া! এই যে বর্ণন৷ হইয়াছে যে, 
] তিনি ক্ষর ও অক্ষরের ত্তীত, উহ হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, প্রস্থানের 
॥ “অক্ষর” শব সাংখোর প্রকৃতির জন্য উদ্দিই (দেখ গী, ১৫. ১৬--১৮)। 
॥ মনে রেখো বে, “অব্যক্ত” ও “অক্ষর ছুই বিশেষণের প্ররক্নোগ গ্ভীভাতে 
॥ কখনও সাংখ্যের প্রকৃতির উদ্দেশে এবং কখনও গ্রকতির অতীত পরবুন্ষের্ 
)উদ্দেশে কর! হইয়ীছে ( দেখ গীতার. পৃঃ ২০৪ ও ২০৫)। ব্যক্ত ও ছব্যজের 
4 অতীত যে পরর্রহ্ম তাহার স্বরূপ গীতারহস্োর ৯ম প্রকরণে স্পষ্টরূপে প্রদত্ত, 
॥ হুইনুছে ॥ সেই “অক্ষর ব্রঙ্ছের' বর্ণনা হইয়া চুকিকাছে যে, বে স্থানে পৌছিলে 



গীতা, অনুবাদ ও টিগ্সনী--৮ অধ্যাকক। ৭৯ 

$$ বত্র কালে ত্বনাবৃত্মাবৃত্তিষ্েব যোগিনঃ | 
'প্রয়াতা যাস্ভি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ত ॥ ২৩ ॥ 
অগ্নিজ্ঞ্যোতিরহঃশুর্লঃ ষঞ্মাসা উত্তরায়ণম্। রর 
তত্র প্রধাতা গচ্ছন্তি ত্রহ্ষম ব্রহ্মাবিদে! জনাঃ ॥ ২৯ সক 
ধূমোরাত্রিস্তথ! কৃষ্ণঃ ষণ্মাস। দক্ষিণায়নম্। | 
তত্র চ'ন্দ্রমসং জ্যোতিষোগী প্রাপ্য নিবর্ধাতে ॥ ২৫ 
গুরুকে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। 
একয়৷ যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬1 

। হনুষ্য পুনর্জন্মের কষ্ট হইতে মুক্তি পায়। এখন মরণের পর ধাহাকে ফিরিতে 
| ছয় না ( অনাবৃত্তি ), এবং ধাহাকে স্বর্গ হইতে ফিরিয়া জন্ম লইতে হয় 
| ( আবৃত্তি), উচ্থার মধাবর্তী সময়ের ও গতির ভেদ বলিতেছেন-_-.] 

(২৩) হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! এখন তোমাকে আমি সেই কাল বলিতেছি, যে 
কালে (কর্ম) যোগী মরণের পর (এই লোকে জন্মিবার জন্য) ফিরিয়া 
আসে না, এবং (যে কালে মরণের পর ) ফিরিয়া আসে । (২৪) অগ্নি, জ্যোতি, 
অর্থাৎ জালা, দিন, শুর্ুপক্ষ এবংউত্তরায়ণের ছয় মাসে মরিলে ব্রহ্গবেত। লোক 
ব্রক্ষকে পাইয়। থাকেন (ফিরিয়। আসেন না )। (২৫) ( অগ্নি) ধূম, রাত্রি, 
কৃষ্ণপক্ষ (এবং ) দক্ষিণায়নের ছয় মাসে ( মরিলে-কর্ম-) যোগী চন্দ্রের তেজে 
অর্থাৎ লোকে যাইন্া৷ (পুণ্যাংশ কমিরা গেলে পর) ফিরিয়! আসে। (২৬) 
এই প্রকার জগতের শুল্ক এবং কৃষ্ণ অর্থাৎ প্রকাশময় এবং অন্ধকারময় দুইটা 
শাঙ্থত গতি অর্থাৎ স্থির মার্শ আছে। একমার্গে গমন করিলে পর ফিরিয়! 
আসিতে হয় না এবং অন্য,মার্গে াইলে ফিরিয়া আসিতে হয়। | 
। [ উপনিষদে এই ছই গতিকে দেবযান ( শুক্ল ) এবং পিতৃযান (রুষ), অথবা 
। অর্চিরাদি মার্গ এবং ধূঘ্রাদি মার্গ বলা হয় এবং খখেদেও এই মার্গগুলির উল্লেখ 
। আছে। মৃত মানবের দেহ অগ্নিতে জালাইয়৷ দিলে পর, অগ্নি হইতেই এই 
'মার্গের আরম্ভ হইয়। থাকে, অতএব ২৫ম শ্লোকে “অগ্নি” পদের পূর্ববর্তী শ্লোক 
। হইতে অধাহার করিতে হইবে। প্রথম শ্লোকে বর্ণিত মার্গে এবং দ্বিতীয় 
।মার্গে কোথায় ভেদ হইতেছে ইহাই বল! ২৫ম প্লোকের হেতু); এই 
। কারণেই “মগ শবের পুনরাবৃত্তি ইহাতে কর! হয় নাই। গীতারহস্যের় ১*ম 
। প্রকরণের শেষে (পৃ. ২৯৮৩১) এই সম্বন্ধে অনেক কথা আছে উ। হইতে 
। উল্লিখিত ক্লেংকের ভাবার্থ খুলিয়া বাইবে। এখন ০৪৪ যে এই ছহ 
। দার্সের তন্ব জানিয়া। লইলে কি.ফব লাভ হয়] 



৭৫২) গতি রিহিস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত । 

8$ নৈতে স্তী পার্থ জিন্ যোগী মুহাতি কশ্চন। 
তম্মাৎ সর্বেু ফাঁলেযু যোগবুক্তো তবাজ্জুন॥ ২৭ ॥ 
বেদেষু যজ্েধু তগঃম্থ চৈন দলাুনধু বত পুণাফলং প্রন্দিষ্টম্। 
অত্যেতি ঈতশু-সর্বমিদং বিদিত্বা। যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥ 

ইতি গ্রীমপ্তগবদগী ঠাস্থ উপনিষংসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে শ্রীকষণাজ্জুন- 
সন্বাদদে অক্ষরব্রদ্ষযৌগে! নাম অই্টমোহ্ধ্যায়; ॥ ৮॥ 

(২৭ )হেপার্থে। এই হুইস্থতি অর্থাৎ মার্গের ( তত্বতঃ ) জ্ঞাতা কোনও 
(কর্ম্-) যোগী :মোহে পড়ে নাঃ অতএব হে অজ্ঞুন! তুমি সদ সর্বদা 

(কর্-) যোগযুক্ত হও। (২৮) ইহা (উক্ত তত্বকে ) জানিলে বেদ, যজ্ঞ, 
তপ এবং দানে যে পুণাফপ বল! হয়, ( কর্ধ- ) ষোগী এ সমস্ত অতিক্রম করে 
এবং উহার অভীত মআদাম্থান প্রাপ্ত হয়। 
। [যে মানুষ দেবযান এবং পিতৃষান ছুই মার্গের তত্বকে জানিয়াছেন--অর্থাৎ 
| ইহ! জানিয়।ছেন যে, দেবধান মার্গে মোক্ষপ্রাপ্তি হইলে পর পুনরার পুনর্জন্ম 
| হয় না এবং পিতৃবান মার্গ স্বর্গ প্রদ হইলেও মোক্ষ প্রদ হয় না-_তিনি ইহাদের 
॥ মধ্যে মাপনার ষখার্থ কল্যাণকর পথকেই স্বীকার করিবেন, তিনি মোহে নিম্ন 
। শ্রেণীর মার্গ স্বীকার করিবেন না! । এই বিষয়ক্েই লক্ষ্য করিয়া! প্রথম ল্লোকে 
। «এই দুই শ্যতি অর্থাৎ মার্গের ( তন্বতঃ ) জ্ঞাত।” এই শব আপিয়াছে। এই 
| শ্লোকের ভাবার্থ এই £-__কন্দমযোগী জানেন যে, দেবষান এবং পিতৃবান ছুই 
| মার্গের কোন্ মার্গ ৫কাথায় চলিয়াছে এবং এই কারণেই যে মার্গ উত্তম 
। উহ্াই তিনি স্বভাবতঃ স্বীকার করেন, এবং স্বর্গে যাতায়াত হইতে বাচিয়! 
। ইহার অগ্ঠীত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন । এঘং ২৭ম গশ্লোকে তদনুসারে ব্যবহার 
। করিতে অজ্ঞুনকে উপদেশও কর! হইন়্াছে। | | 

এইরূপে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্ধাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাস্তর্গত 
যোগ-_মর্ধাৎ কম্ধ্রষোগ _ শাস্ত্রবিষয় ক, শ্রীকৃষ্ণ এবং অজ্ঞুনের সংবাদে অঙ্গর- 
ব্রহ্ষষোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হইল । 

নবম অধ্যায়। 

[ সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবূপণ ইহা দেখাইবার জন্য কর! হইয়াছে 
যে, কম্মযোগের অনুষ্ঠাত৷ পুরুষের পরমেশ্বরবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান হুইয়! মনের শাস্তি 
অথব! মুক-অবস্থ। কি প্রকারে লাত হয়। অক্ষর ও অব্যক্ত পুঃবের স্বরূপও 



গীতা, অনুকাদ ও টিপ্রনী-_৯ অধ্যায়! ৭৬৯ 

বাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃত্রতাঃ । 
'ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা। যান্তি মদ্যজিনোহপি মাম্ ॥ ২৫ ॥ 

$$ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি । 
তদহং ভক্ঞাপনৃতমন্্রমি প্রযভাতুনঃ ॥ ২৬॥ 

॥ সকল দেবতাই এক, এই জ্ঞান না হইলে মোক্ষের পথ সরিয়া .যাক্স এবং বিভিন্ন 
। দেবতাদের উপাসকগণকে তাহাদের ভাবনা অনুসারে ভগবানই বিভিন্ন ফল 
। দেল--- ] 
(২৫) দেবতারদিগের ব্রতকর্ত। দেবঠাদের নিকট, পিভৃদিগের ব্রতকর্তী পিতৃ- 
গণের নিকটে, (ভিন্ন ভিন) ভূতসকলের পুঞ্ক (&) ভূতসকলের নিকটে 
যায়; এবং আমার ষগ্জনকারী আমার নিকট-আসে। 
| [সার কথা, একই পরমেশ্বর সর্বত্র ব্যাপ্ত হইলেও উপাসনার ফল, প্রত্যে' 
। কের ভাবের অগ্ুূপ ন্যুনাধিক যোগ্যতার উপযোগী পাওয়া যার । আরও এই 
। পূর্ব্বেক্ক উক্তি ভূলিলে চলিবে না যে, এই ফলদানের কার্য দ্বেবত। করেন 
।না--পরমেশ্বরই করেন (গী, ৭, ২*-২৩)। উপরে ২৪ষ প্লোকে ভগবান 
॥ এই যে কথিয়াছেন "সকল যজ্ঞের ভোক্ত। আমিই” উহ্থার তাৎপর্য ইহাই । 
। মহাভারতে ও উক্ত হইয়াছে-- 

॥ যন্রিন্ ষল্মিংশ্চ ব্নিয়ে যো যে! ফাতি বিনিশ্চয়ম্। 
1 স তমেবাভিজানাতি নান্যং তরতসত্তম ॥ 
॥ “যে ব্যক্তি যে ভাবে মাত স্থির রাখে, সে সেই ভাবের অনুরূপ ফলই পায়" 
| € শাং. ৩৫২. ৩), এবং শ্রতিও আছে প্যং যথা ষখথোপাসতে তদেব তবত্তি” 
॥ ( গী, ৮, ৬ এর টিপ্লনী দেখ )। অনেক দেবতার উপাসক (নানাত্থের ভাবে ), 
॥ যে ফল লাভ করে তাহ! প্রথম চরণে বলিয়। দ্বিতীয় চরণে এই অর্থ বলিয়াছেন 
॥ ষে, অনন্যভাবে ভগবান্লে ভক্তিমানেরই প্রকৃত ভগবত্প্রাপ্তি হয়। এক্ষণে 
। ভক্তিমার্গের মহত্ববিষয়ক এই তব বলিতেছেন যে, আমার ভক্জ আমাকে কি 
॥ সমর্পণ করিতেছেন, ভগবান এদিকে ন! দেখিয়া, কেবল উহাব্র ভাবেরই 
। দিকে দৃষ্টি দিয়া উহার ভক্তি গ্রহণ করেন-_-] 

(২৬) যে আমাকে ভক্তিসহকারে এক-আধ পত্র, পুষ্প, ফল অথবা ( যথা- 
শক্তি ) অল্প জলও অর্পণ করে, সেই প্রধতাত্ম! অর্থাৎ নিয়ভচিত্ত পুরুষের ভ্কি- 
উপছ্থার আমি ( আনন্দের সহিত ) গ্রহণ করি । 
। [ কম্ম অপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেন্ঠ (গী. ২. ৪৯)--ইহা। কম্মঞ্যাগের তব; ইঞার থে 
। রূপান্তর ভক্তিনার্গে হয়, তাহারই বর্ণন। উক্ত শ্লোকে আছে ( গীতার, 
। ৪৮১-৪৮৩ দেখ )। এই বিষয়ে স্দামার তওুলসমূহের কথ! প্রসিদ্ধ এবং এই 
। শ্লোক ভাগবতপুরাণে, সুধামাচরিতের উপাখ]া নেও আসিয়াছে (জগ, ১০, 

৩ 



৬২ গীতারহন্য্য অথবা! কর্মযোগশান্ত্র | 
$$ বত্করোধি যদশম্নাসি বজজুহোষি দদাসি যু। 

যন্তপস্যসি কৌন্তেয় তণকুরুষ্ ম্দপপণম্ ॥ ২৭ ॥ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ 1 
সন্স্যাসবোগযুক্তান্মা বিমুক্তে। মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥ 

1 উ. ৮১. ৪) ইহা নিঃনন্দেহ যে, পুঙ্জার দ্রব্য অথব1 সামগ্রী ন্যুনাধিক হওয়া 
1সর্বধ। ও পর্ন! মন্নুধযোর হাতে থাকে না1 এই কারণেই শাস্ত্রে উক্ত 
| হইরাছে ধে, বথাশক্কি প্রাপ্ত স্ব্ন পুঁজাদ্রব্যের দ্বারাই নহে, প্রত্যুত ,শুদ্ধভাবে 
1 সমপিত মানপিক পুজাদ্রব্যের দ্বারাও ভগবান সন্তষ্ট হয়েন। দেবত। ভাবের 
| ভিখারী, পুক্জার সামগ্রীর নহে। মীমাংসক-মার্গ অপক্ষা ভক্কিমার্গে ষে কিছু 
। বিশেষত্ব আছে, তাহ! ইহাই | ব্বাগৃযজ্ঞ করিবার জন্য অনেক .সামগ্রী সংগ্রহ 
। করিতে হয় এবং উদ্যোগ ও অনেক করিতে হয়; কিন্তু ভক্তি-যজ্ঞ এক তুলসী- 
| পত্রের দ্বারাও হইয়া যাক । মহাভারতে কথা আছে যে, যখন হর্বাসা খষি 
। ঘরে আসিলেন, তখন দ্রৌপদী এইরূপ যজ্ঞের দ্বারাই ভগবানকে সন্ত 
। করিয়াছিলেন। ভগবদ্ধক্ত যে প্রকার নিজের কর্শ করেন, অঙ্জুনকে সেই 

1 প্রকারই করিবার উপদেশ দিয়। বলিতেছেন যে, ইহ1 হইতে কি ফল লাভ 
॥ হ--) 

€ ২৭) ছে কৌন্তেয়! তুমি যাহা (কিছু) করিতেছ, যাহা থাইতেছ, যাহ! 
হোম-হবন করিতেছ, যাহ! দান কৰিতেছ (এবং) যাহ! তপস্য। করিতেছ, সে 
€ সমস্ত ) আমাতে অর্পণ কর। (২৮ " এইভাবে চলিলে (কন্ম করিগাও) কর্মের 
গুভ-অন্তুভ ফলরূপ বন্ধনসমূহ হইতে তুমি মুক্ত থাকিবে, এবং ( কর্মফলের ) 
সন্গ্যাপ করিবার এই বোগের দ্বার যুক্কাত্ম। অর্থাৎ শুদ্ব-অন্তঃকরণ হইয়। মুক্ত 
হইয়। যাইবে এবং মামাকে প্রাপ্ত হইবে । 
। [ ইহা হুইতে প্রকাশ হইতেছে যে, ভগবস্তক্তও কৃষ্ণা্পণ বুদ্ধতে সমস্ত কম্ম 
॥ করিবে, উহ! ছাড়িরা দিবে না। এই দৃষ্টতে এই চুহটা শ্লোক গুরুত্বপুর্ণ ॥ 
| প্ররন্গার্পপং ব্রহ্ম হবি” ইহা জ্ঞান-যজ্ঞের তত্ব (গী. ৪. ২৪), ইহাই ভক্তির 
। পরিভাষা অনুসারে এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (গীতার, ৪৩৪ ও ৪৩৫ )। 

। তৃতীর অধ্যায়েই অজ্জুনতক বলিয়। দিয়াছেন যে, “মফ়ি সর্বাণি কমাণি সঙ্সযস্য” 
4 ( গী. ৩. ৩০ )--মামাতে সমস্ত কর্ম সন্যন্ত করিয়-যু্দ কর; এবং পঞ্চম 
। অধ্যায়ে পুনরার বলিয়াছেন বে. এব্রদ্ধে কর্মসমূহ অর্পণ করিয়া সঙ্গরহিত 
॥ কন্মকর্াতে কন্মের পেপ লাগে না” (৫.১*)। গাভার মতে হহাই* প্রকৃত 
। সন্াাস ( গী. ১৮. ২) এই প্রকার অর্থাৎ কন্মফলাশা। ছাড়িয়া (সন্ন্যাস) 
॥সকল কর্শের কর্। পুরুষই “নিত্যসন্গ্যাসী* ( গী. ৫. ৩)১ কম্মত্যাগর্প সন্ন্যাস 

।গাতার সন্ত নহে। পুর্বে অনেক হলে 'বপিয়। চুকিপ়াছি যে, এই রীতিতে 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী-_-৯ অধ্যায় । ৭৬৩ 

$$ সমোহহং সর্বভৃতেষু*ন মে দ্বেষ্যোহুন্তি ন প্রিয় 
যে ভজগ্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯ ॥ 
অপি চে স্ুুরাচারে। ভজতে মামনন্যভাক্। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যঝসিতো। হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্। শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত; প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥ 

। কৃত কর্শ মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গী, ২, ৩৪; ৩,১৯ ৪,২৩$ 
| ৫. ১২) ৬,১৯১ ৮.৭ ), এবং এই ২৮ম শ্লোকে প্র বিষয়ই পুররায় বলি- 
। রাছেন। ভাগবতপুবাণেও নুসিংহরূপ ভগবান প্রহলাদকে এই উপদেশ 
| দিম্নাছেন যে, “মধ্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কমাণি মৎপরঃ”*- আনাতে চিত্ত 
। লাগাইরা সমন্ত কার্ধ্য কারয়। যাও (ভাগ, ৭. ১০, ২৩) এবং পরে একাদশ 
। স্কন্ধ ভক্তিযোগের এই তন্ব উক্ত হইয়াছে যে, ভগবদ্তক্ত সমস্ত কর্ম নারায়পার্পজি 
। করিবে (ভাগ. ১১. ২, ৩৬ এবং ১১, ১১. ২৪)। এই অধ্যায়ের আরস্তে' 
। বর্ণিত হইয়ছে যে, ভক্কিমা্গ স্থখজনক ও স্থলত ॥ এখন উহ্থার সমন অন 
| বৃহৎ ও বিশেষ গুণ বর্ণন করিতেছেন - ] 

(২৯) আমি সকলেরু নিকট এক । আমার (কেহ). ছ্েষ্য অর্থাৎ অপ্রিয় 
নাই এবং (কেহ) প্রিয় নাই । ভক্তিপূর্বক ষে আমার ভজন করে, সে: 
আমাতে আছে, এবং আমিও তাহাতে আছি? (৩৯) অত্যন্ত ছুরাচারীই 
হৌক না কেন, যদি সে আমাকে অননাভাবে ভজন। করে তবে তাহাকে 
অত্যন্ত সাধুই জানিতে হইবে। কারণ উহার বুদ্ধির নিশ্চয় ঠিক থাকে ॥ 
(৩১) সে শীঘ্ত ধন্মাত্মা হইয়। যায় এবং নিত্য শাস্তি লাভ করে। হে কৌস্তেয় & 
তুমি ভালরূপ জান যে, আমার ভক্ত ( কখনও) নষ্ট হয় না। 
। [৩*ম ক্লোকের ভাবার্থ এবূপ ৰুঝিবে ন! যে, ভগবন্তক্ত ছুরাচারী হইলেও সে. 
। ভগবানের প্রিয়্ই থাকে । ভগবান এইটুকুই বলিতেছেন যে, পুর্বে কোন মন্ষ্য 
৷ হুরাচারী থাকিলে ও, ষখন একবার উহার বুদ্ধির নিশ্চয় পরমেশ্বরের ভজন, 
। করণে দীড়ায়, তখন উহার হাত হইতে আবার কোনও হুম হইতে পারে না; 
॥ এবং সে ধীরে ধীরে ধর্মাত্মা হইয়া! সিদ্ধি লাঁভ করে এবং এই সিদ্ধি হইতে. 
। উহার পাপ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সারকথা, ষষ্ঠ অধনয়ে (৬. ৪১) এই ষে, 
। সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, কম্মমযোগ জানিবার কেবল ইচ্ছ হই€লই, নাচার, 
। হইয়া, মনুষ্য শব্দব্র্মের উপরে চলিয়। যায়, এখন উহাই ভক্তিমার্গের উপযোগী, 
।দেখাইফ়়াছেন | এক্ষণে এই বিষয় বেশী খুলিয়। বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর 
। সকল ভূতের নিকট কিরূপে এক | ] 



শ৬৪ গীতারহস্য অথবা কর্্মোগশান্ত্ ৷ 

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেংপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্তিয়ে৷ বৈশ্যাস্তথ! শুদ্রাস্তেৎপি যাস্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥ 
কিংপুনব্রণক্ষণাঃ পুণ্য। ভক্তা রাজবধয়স্তথা । 
অনিত্যমন্ত্রখং লোকমিদং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্॥ ৩৩ ॥ 

(৩২) কারণ হে পার্থ । আমায় আশ্রর় করিয় স্্রীলোক, বৈশ্য ও শুদ্র অথবা 
( অস্তযজ প্রভৃতি ) যাহারা পাপযষোনি তাহারাও পরমগতি লাভ করে । (৩৩) 
তখন পুণাবান ব্রাহ্মণ, আমার ভক্ত ও রাজধি- ( ক্ষত্রিয়) দের বিষয় কি আর 
ৰলিব? তুমি এই অনিত্য ও মস্ত্খ অর্থাৎ হুঃখজনক ( মৃত্যু- ) লোকে আছ, 
এই কারণে আমার ভজন! কর। 
॥ [৩২ম গ্লোকের পাপযষোনি' 'শবকে স্বতন্ত্র না ধরিয়া কোন , কোন 
৷ টীকাকার বলেন যে, উহা স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শুদ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে? 
| কারণ পূর্বে কিছু না-কিছু পাপ না করিলে কেহই স্ত্রী, বৈশ্য বা শূদ্রজন্ম লাত 
। করে না। তাহাদের মতে পাপযোনি শব্ধ সাধারণ এবং উহার ভেদ বলিবার 
| জন্য স্ত্রী, বৈপ্য ও শুদ্র উদাহরণের জন্য দেওয়। গিয়াছে । কিন্তু আমার 
| মতে এই অর্থ ঠিক নহে। পাপষোনি শর্ষে আজক*ল রাজদরবারে যাহাদ্িগকে 
“জরায়ম-পেশা কৌম”* বলে, সেই জাতি বিবঙক্ষিত; এস শ্লোকের সিদ্ধান্ত এই 
। বে, এই জাতীয় লোকেরাও ভগবন্তক্তি দ্বার! সিদ্ধিলাভ করে। স্ত্রী, বৈশ্য ও 
॥ শুদ্র কিছু এই বর্গের অন্ততুপক্ত নহে; উহাদিগের মোক্ষলাতে এইটুকুই 
| বাধ যে উহার! বেদ শুনিবার অধিকারী নহে । এই কারণে ভাগবতপুরাণে 
| উক্ত হইয়াছে-- 

॥ সত্রীশৃদ্র ছিজ বন্ধুনাং ত্রশ্লী ন শ্ররতিগোচর!1। 
| কন্মশ্রেরসি মৃঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। 
| ইতি ভারতমাথ্যানং কৃপয়৷ মুনিন। কৃতম্ ॥ 

॥ “স্ত্রীলোক, শুদ্র অথবা কলিধুগের নামেমাত্র ব্রাঙ্গণ, ইহাদের কর্ণে বেদ 
॥ পৌছায় না, এই কারণে উহাদিগকে মূর্খতা হইতে রক্ষা! করিবার জন্য ব্যাস 
| মুনি কপাপরৰশ হইয়া উহাদের কল্য।গার্থ মহাভারত--অর্থাৎ গীতাও-_রচন। 
। করিলেন” (ভাগ, ১৭ ৪, ২৫) ভগব্দগীতার এই শ্লোক কিছু পাঠভেদে 
। অন্গুগীতাতেও পাওয়া যায় ( মভা, অশ্ব, ১৯, ৬১, ৬২)। জাতি, বণ, সত্রীপুরু য 

 প্রস্থৃতি, অথবা কৃষ্ণ-গৌর.বর্ণ প্রভৃতি কোনও ভেদ ন! রাখিক্সা সকলকে একই 
৷ ভাবে সদগতিদানে সমর্থ ভগবস্তক্কির এই রাজমার্থের প্রক্কত শ্রেষ্ঠত্ব 'এই দেশের 
॥ বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রের সম্তমগুলীর ইতিহাস হইতে যে কেহ অবগত হইতে 
। পদারহঘম । উল্লিখিত প্লোকের সমধিক স্পষ্ট ব্যাখ্যা গীতারহস্যের ৪৪৪-৪৪৮ 
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$$ মন্মন! ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি যুক্ত বমাত্মানং মণ্পরায়ণঃ || ৩৪ ॥ 

ইতি শ্রীমন্তবদগীতান্থ উপনিষৎন্ু ব্রচ্াবিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে প্রীরুষ্ণাজ্জুনসম্বাদে 
রাজবিধ্যারাজ গুহাযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ 

| পৃষ্ঠায় দেখ। এই প্রকার ধর্াচরণের বিষয়ে, ৩৩ম শ্লোকের উত্তরার্দে 
1 অজ্ঞুনকে যে উপদেশ কর! হইয়াছে, পরবর্তী শ্লোকে তাহাই চলিয়াছে |] 

€ ৩৪) আমাতে মন লাগাও, আমার ভক্ত হও, আমার পুঙ্জ। কর এবং 
আমাকে নমস্কার কর। এই প্রকারে মৎপরায়ণ হুইয়! ষোগ অত্যাস করিলে 
আমাকেই পাইবে । | 
॥ [ বস্তত এই উপদেশ ৩৩ম গ্লোকেই আরস্ত হইয়। গিয়াছে । ৩ংম শ্লোকে 
। অনিতা” পদ অধাত্মশাস্ত্রর এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আসিক়াছে যে, প্রকৃতির 
। বিস্তার অথবা নামরূপাত্মক দৃশ্যস্থষ্টি অনিত্য এবং এক পরমাত্মাই নিত্য ঃ 
| এবং "অন্থখ* পদে এই সিদ্ধান্তের অনুবাদ হইয়াছে যে, এই সংসারে সুখ 
। অপেক্ষ। হঃখ অধিক । তথাপি এই বর্ণনা অধ্যাত্মমার্গের নহে, ভক্তিমার্গের ॥ 
। অতএব ভগবান পরব্রহ্ম অথব। পরমাত্মা শবের প্রয়োগ ন। করিয়া! "আমাকে 
। ভজন কর, আমাতে মন লাগাও, আমাকে নমন্কার কর, এইরূপ ব্যক্ত” 
। ম্বরূপপ্রদর্শক প্রথম পুরুষের নির্দেশ করিয়াছেন । ভগবানের শেষ উক্তি 
। এই যে, হে অজ্জুন! এই প্রকার ভক্তি করিয়া মৎপরায়ণ হইবার যোগ 
| অর্থাৎ কর্ম্মযোগের অভ্যাস যদি করিতে থাক তবে (গী. ৭, ১) তুমি কর্ম 
॥ বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়। নিঃসন্দেহ আমাকে পাইবে । এই উপদেশেরই পুনরা- 
। বৃত্তি একাদশ অধ্যায়ের শেষে করা হইয়াছে । গীতার রহস্যও ইহাই । প্রভে 
॥ এইটুকু যে, এ রহস্যকে* একবার অধ্যাত্মৃষ্টিতে এবং একবার ভক্তিদৃিতে 
॥ ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । ] 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাস্তগ্ঁভ 
যোগ-_অর্থাৎ কর্ম্মযোগ--শান্ত্রবিষর়ক, ওক ও অঞ্ভুনের সংবাদে, রাজবিদ্য- 
বাজগুহাযোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 

দশম অধ্যায়। 

'[পূর্বব অধ্যায়ে কর্ম যোগের সিদ্ধির জন্য, পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরীপেক উপাসনার 
যে রাজমার্গ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে বণিত হইয়া! চলিয়াছে; এবং 
অঞ্জনের প্রশ্নের পরে পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত রূপ অথবা বিভূৃতির বর্ণন। করা 



৭৬৬ গীতারহস্য অথব। কর্মযোগশান্ত্র । 

দশমোহধ্যায়ত। 

শ্রীভগবান্থবাচ । 

ভূয় এব মহাবাহে। শৃণু মে পরমং বচঃ | 
যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বঙ্ষ্যামি হিতকামায়া ॥ ১ ॥ 
ন মে বিছুঃ সৃরগণাঃ প্রভবং ন মহষয়ত | 
অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষাণাং চ সর্বিশঃ ॥ ২ ॥ 
যে! মামজমনাদিঞ্ বেত্তি লোকমহেশ্্রম্ ॥ 
অসংমূড়ঃ স মন্ত্েবু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে | ৩।।. 

$$ বুদ্ধিজ্পানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঠ। 
স্থথং দুঃখং ভবোহভাবে। ভয়ুং চাভয়মেব চ ॥ 81 
অহিংসা সমতা তৃষ্টিস্তপো দানং বশোহযশঃ। 
ভবস্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পৃথিগ্বিবাঃ ॥॥ ৫ ॥ 

হইয়াছে। এই বর্ণন! শুনিক্। অজ্জুনের মনে ভগবানের প্রতাক্ষ স্বরূপ দর্শনের' 
অভিলাষ হইল; অতএব ১১ম অধ্যায়ে ভগবান তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া 
ক্কতার্থ করিলেন । ] ! 

জ্ভগবান বলিলেন-_-(১) হে মহাবানু ! ( আমার কথান্ন ) সন্তষ্ট তোমাকে, 
তোমার হিতার্থে আমি আমার ( এক ) ভাল কথ। বলিতেছি, তাহা শোন। (২) 
দেবতারা এবং মহর্ষিগণও আমার উৎপত্তি জানেন না; কারণ দেবতাদের এবং 
মহর্ষিদের সর্বপ্রকারে আমিই আদি কারণ। (৩) ষেজানে ষে, মামি (পৃথিবী 
আদি সমস্ত) লোক সকলের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বন্ন এবং আমার জন্ম ও আদি নাই? 
মন্ুয্যমধ্যে সে-ই মোহশুন্য হইয়। সকল পাপ হইতে মুক্তঃহয় । 
॥ [খখথেদের নাসদীয় স্ক্তে এই বিচার দেখা যায় যে, ভগবান বা পরব্রহ্ম 
। দেবতাদেরও পূর্ববর্তী, দেবতা পরে হান (গীতার, প্র. ৯, পৃঃ ২৫৭ দেখ )। 
। এই প্রকার প্রস্তাবনা! হইয়া গিয়াছে । এখন ভগবান ইহার নিরূপণ কনি- 
। তেছেন যে, আমি সকলের মহেশ্বর কি প্রকারে হইলাম-- ] . 

(৪) বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সতা, দম, শম, স্থুখ, ছুঃখ, ভব। 
(উৎপত্তি )+ অভাব ( নাশ ) ভয়, অভয়, (৫) অহিংসা, সমতা, তুষ্টি [ সম্তোষ ), 
তপ, দান, যশ ও অবশ" প্রভৃতি নানাবিধ ্রাণীমাত্রের ভাব আমা হইতেই 
উৎপক্ন হয়| * 
॥ [ভাব শবের অর্থ “অবস্থা, স্থিতি”, ব1 “বৃত্তি” এবং সাংখ্যশান্ত্রে “বুদ্ধির 
॥ ভাব*.এবং *শারীরিক ভাব” এইরূপ ভেদ কর! হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রী পুরুষকে 
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মহ্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো৷ মনবস্তথা | 
। অকর্ত। এবং 'বুদ্ধিকে প্রকৃতির এক বিকার মনে করেন, এই কাধে তিনি বলেন 
॥ ঘে, লিঙ্গশরীরের পণুপক্ষী প্রভৃতির বিভিন্ন জন্মলাভের কারণ লিঙ্গশরীরে অব- 
। স্থিত বুদ্ধির.বিভিন্ন অবস্থ। অথবা ভাবহ (গীতার, ১৯৩ পৃঃ ও সা. কা. ৪*-৫৫)3 
1 এবং উপরের ছুই শ্লোকে এই ভাবসমূহ বর্ণিত হইয়াছে | কিন্তু বেদাস্তীদিগের 
| সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ পরমাত্বাক্ূপ এক নিত্য তত্ব 
। আছেন 'এবং (নাসদার শৃক্রের উক্তি অনুসারে) তাহারই মনে স্যপ্টি করিবার 
। ইচ্ছা হইলে পর সমস্ত দৃশ্য জগত উৎপন্ন হয়) এই কারণে বেদান্তশাস্ত্রেও বল! 
| হইয়ছে যে, স্যষ্টির মায়াম্মক সমস্ত পদার্থই পরব্রহ্দের মানসভাব ( পরের শ্লোক 
| দেখ)। তপপন, দান ও ষজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের দ্বার তশ্লিষ্ঠ বুদ্ধির ভাবই উদ্দিষ্ট 
| হইয়াছে । ভগবান আরও বলিতেছেন যে-_- ] 

(৬) সাত মহর্ষি, তাহাদের পূর্ববন্তী চারি এবং মনু, আমারই মানস, অর্থাৎ 
মন হইতে নিার্শঠ ভব, ধাহাদের হইতে (এই) লোকে এই প্রজা উৎপন্ন 
হুইয়াছে। 
। [ যদিও এই ক্লোকের শব সরল, তথাপি যে পৌরাণিক পুরুষদিগকে উদ্দেশ 
| করিয়া! এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে টীকাকারদিগের মধো অনেকই 
। মতভেদ আাছে। বিশেষ ত:*অনেকে, 'পুর্ববর্তী (পূর্বে ) এবং চার” ( চত্বারঃ) 
। পদের অন্বয় কোন্ পদে লাগাইতে হইবে, ইহার নির্ণয় কয়েক প্রকারে করিয়াছেন / 
| সাত মহরি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ব্রহ্মার এক কল্পে চৌদ্দ মন্বস্তর ( গীতার. ১৯৫ পৃঃ) 
। হইতেছে এবং প্রত্যেক মন্বস্তরের মন, দেবতা এবং সপ্তর্ষি বিভিন্ন (হরিবংশ 
| ১.৭ বিষণ, ৩, ১7 এবং মৎস্য ৯)। এই কারণেই "পূর্ববর্তী, শবকে 
| সাত মহর্ষির বশেষণ মানিয়া কেহ কেহ অর্থ করেন যেই আজকালকার অর্থাৎ 
॥ বৈবস্বত মন্বস্তরের পূর্ববর্তী, চাক্ষুষ মন্বস্তরের সপ্তর্ষি এখানে বিধ্ক্ষত। এই 
। সপ্তর্ধির নাম ভৃগু. নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনাম! এবং সহিষু। 
। কিন্ত আমার মতে এই অর্থ ঠিক নহে । কারণ আজকাপকার-_-বৈবন্বত 
। অথবা যে মন্বস্তরে গীতা কথিত হইয়াছে, উহার-_ পূর্ববর্তী মন্বস্তরের সপ্তর্ষি- 
। দিগের বিষয়ে বলবার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। অতএব বর্তমান 
। মন্বস্তরেরই সপ্তর্ষিদিগকে লহতে হুইবে। মহাভারত-শাস্তিপর্ধের নারায়পীয় 
| উপাখ্যানে ইহাদিগের এই নাম আছে,-_-মরীচি, অঙ্গিরস, অত্র, পুলস্তা, পুলছ, 
| ক্রুতু ও বপিঠ্র্ মভ।, শাং. ৩৩৫, ২৮, ২৯; ৩৪০. ৬৪ ও ৬৫) এবং আমার 

। মতে এস্থলে ইহ!ই বিবক্ষিত। কারণ গীতাতে নারায়ণীয় অথব! উ্রগবতধর্মই 
॥ বিধিসহ প্রতিপাদ্য গীতার, পৃঃ ৮-৯ দেখ ) | তথাপি এখানে এটুকু বল। আব- 
॥ শ্যক যে, মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্যদিগের উক্ত নামের মধ্যে কোন কোন স্থলে 



৭৬৮ গীতারহস্য অথবা! কর্্মষে গ শান্তর । 

মন্তাবা মানস! জাতা যেষাং লোক ইমঃ প্রঃ ॥ ৬ ॥ 

| অঙ্গিরসের বদলে ভূগুর নাম পাওয়। যায়, এবং কোন কোন স্থলে তো বর্ণিত 

| হইয়াছে যে কশ্যপ, অত্রি, তরনবাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্রি এবং বসিষ্ঠ 
। বর্তমান দুগের সপ্ত ( বিদ্ুঃ, ৩. ১, ৩২ ও ৩৩) মৎসা. ৯, ২৭ ও ২৮) মভা-অন্ুৎ 
। ৯৩, ২১)। মরীচি প্রভৃতি উপরোক্ত সাত খধষির মধ্যেই ভূগড ও দক্ষকে যুক্ত 
| করিয়। বিষুঃপুরাণে (১, ৭. ৫,৬) নয় মানস পুত্র এবং ইহাদেরই মধ্যে 
। নারদকে ও জুড়িয়া মন্ুস্থৃতিতে ব্রদ্মদেবের দশ মানস পুত্র বর্ণিত হইয়াছে (মন্থ- 
॥ ১, ৩3 ৩৫)। এই মব্াচি প্রভী।ত শব্দের বুৎপাত্ত ভারতে করা হইয়াছে 
| (মভা, অনু ৮৫ )। কিন্তু আমার এক্ষণে এইটুকুই দেখিতে হইবে যে, সাত 
( মহধি কে কে, এই কারণে এই. নর-দশ মানসপুত্রের, অথব। ইহাদের নামের 
।ব্যুৎপত্তির বিচার কর! এখানে আবশ্যক নাই। ইহা সুম্পষ্ট যে, "পূর্ববর্তী 
। এই পদের অর্থে “পূর্ব মন্বন্তরের সাত মহর্ষি” লাগানে। যায় না। এক্ষণে 
৷ দেখিতে হইবে যে, "পূর্ববর্তী চার” এই শব্ধকে মনুর বিশেষণ ধরিয়। কয়েকজন 
॥ যে অর্থ কারিয়াছেন, তাহা! কতদুর যুক্তিসঙ্গত। মোটে চৌদ্দ মন্বস্তর আছে 
॥ এবং ইহাদের চৌন্দ মন আছে; তন্মধ্যে সাত-সাতটা ধরিয়। ছুই বর্গ হয়। প্রথম 
। সাতটার নাম স্বায়ভুব, স্বারোচিষ, ওুত্তমী, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবন্বত, 
॥ এবং এই স্থায়স্ভূব প্রভৃতিকে মন্থু বলা হয় ( মন্ত্ু ১৬২ ও ৬৩)। তন্মধ্যে 

। ছয় মনু হুইয়! গিক়াছে এবং বর্তমানে সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্নু চলিতেছে । 
॥ ইহা শেষ হইলে পরে যে সাত মন আসিবে (ভাগ, ৮. ১৩. ৭) তাহাদিগকে 
। সাবর্ণি মন্তু বলেঃ তাহাদের নাম সাবণি, দক্ষসাবণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্দসাবর্ণি, 
। রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, এবং ইন্দ্রসাবর্ণি (বিষণ ৩, ২ ) ভাগ. ৮. ১৩) হরিবংশ 
|১,৭)। এই প্রকার, প্রতোক মন্ুর সাঠ-সাত হইলে পর, কোন কারণ 
1 দেখানে। বায় ন। যে, কোনও বর্গের 'পুর্বববশ্তী” "চার”ই গীতাতে কেন বিবক্ষিত 
। হুইবে। ব্রদ্ষাগপুরাণে (৪. ১) কথ! আছেবে, সাবর্ণি মন্্রদিগের মধ্যে প্রথম 

॥ মন্থকে ছাড়িয়া পরবর্তী চার অর্থাৎ দক্ষ-, ব্রন্ম-, ধর্ম ও রুদ্রসাবর্ণি একই 
॥ সময়ে উংপর হয়; এবং এই ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন যে, এই চার সাবর্ণি 
। ম্ন্ুই গীতাতে বিবক্ষিত । কিন্তু ইহার উপর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এই সকল 
৷ সাবর্ণি মন্ধু ভবিষাতে হইবার কথা, এই কারণে এই তূতকালদর্শক পরবর্তী বাক্য 
| প্যাহাদিগের হইতে এই লোকে এই প্রজ। হইয়াছে” ভাবী সাবর্ণি মনুদিগের 
। প্রতি প্রধুক্ত হইতে পারে না। এই প্রকারে 'পূর্বববন্তী চার” শব্দের সম্বন্ধ 
৷ “মন” পদের্ “সহিত বুক্ত করা.ঠিক নহে। অতএব বলিতে হয় যে, পুর্ববস্তী 
। চার' এই হই শব স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রাচীনকালের কোন চার খষি অথব৷ 
। পুরুষকে নির্দেশ করিতেছে । এবং এই প্রকার মানিয়। লইলে এই প্রশ্ন 



গীতা) অনুবাদ ও টিপ্নী-_৯ অধ্যায় । প্ল৬১ 

যাল্ভি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যাল্তি পিতৃত্রতাঃ |. : 
'ভূতানি ঝ্াস্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥ ২৫ ॥ 

$$ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্ঞ্য প্রবচ্ছতি। 

তদহুং ভক্তযপন্ধতমশ্নামি প্রযতাতুনঃ ॥ ২৬॥ 
| নকল দেবতাই এক, এই জ্ঞান না হইলে মোক্ষের পথ সরিয়! যায় এবং বিশ্তিন্ন 
। দেবতাদে উপানকগণকে তাহাদের ভাবনা অন্থসারে ভগবানই বিভিন্ন ফল 
1 দেন--- ] 

(২৫) দেবতাদিগের ব্রতকর্ত। দেবঠারদ্দের নিকট, পিতৃদ্দিগের ব্বতকর্তা পিভৃ- 
গণের নিকটে, (ভিন্ন তন্ন) তভৃওসকলের পুঙ্গক (এ) ভূতসকলের নিকটে 
বার) এবং আমার ষপ্রনকারী আমার নিকট আসে । 
॥ [সার কথা, একই পরমেশ্বর সর্বত্র বান্ত হইলেও উপাপনার ফল, প্রত" 
| কের ভাবের অগ্নশ ন্যুনাধক ধোগাতার উপযোগী পাওয়া যান । আরও এই 
| পূর্ব্বোক্ত উক্তি ভূলিলে চলিবে না ধে, এই ফলদানের কার্য দ্বেবতা করেন 
| না--পরমেশ্বরহ করেন (গী* ৭, ২*-২৩)। উপরে ২৪ম শ্লোকে ভগবান 
॥ এই যে কহিয়াছেন “সকল যজ্ঞের ভোক্ত। আমিই” উহ্থার তাৎপর্য ইহাই। 
। মহাভারতে ও উক্ত হইয়াছে. 

| যশ্মিন্ বস্মিংশ্চ বিষয়ে যো৷ যো যাতি বিনিশ্চয়ম্। 
স তমেবাভিজানাতি নান্যং ভরতসত্তম ॥ 

| “যে বাক্তি যে ভাবে মাত স্থির রাখে, সে সেই ভাবের অনুরূপ ফলুই পায়” 
| ( শাং, ৬৫২. 2), এবং শ্রতও আছে প্যং বথ। বধোপাসতে তর্দেব ভৰতি* 
| (শী, ৮, ৬ এর টিপ্লনী দেখ )। অনেক দেবতার উপাসক (নানাত্বের ভাবে.) 
। যে ফল লাভ করে তাহ। প্রথম চরণে বলিয়! দ্বিতীয় চরণে এই অর্থ বলিয়াছেন 
| যে, অনন্যভাবে ভগবান ভক্তিমানেরহই প্রকৃত ভগবত্প্রাপ্তি হর। এক্ষণে 
। তক্কিমার্গের মহস্ববিষয়ক এই তত্ব বপিতেছেন ষে, আমার ভক্ত আমাকে কি 
। সমপ্পণ করিতেছেন, ভগবান এদিকে ন! দেখিয়া, কেবল উহার ভারেরই 
| দিকে দৃষি পিয়। উহার ভক্তি গ্রহণ করেন--] 

(২৬) ষে আমাকে ভক্তিসহকারে এক-আধ পত্র, পুষ্প, ফল অথব!  ( যথা- 
শক্তি ) অল্প জলও অর্পণ করে, সেই প্রবতাত্ম। অর্থাৎ নিয়তচিত্ত পুরুষের ভক্তি- 
উপহার আমি ( আনন্দের সহিত ) গ্রহণ করি । 
1 [ কম্ম'অপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ (গী. ২. ৪৯)--ইহা কর্ধযোগের তত্ব; ইহার.ষে 
| রূপান্তর ভক্তিনার্গে হয়, তাহারই বণনা! উক্ক গ্লোকে আছে (গীতার, 
| ৪৮১-৪৮৩ দেখ )। এই বিষয়ে সুদামার তও্লসমূহের কথ! প্রসিদ্ধ.এবং এই 
| শ্লোক ভাগবতপুরাণে, মুদদামাচরিতের উপাখ]ানেও আসিয়াছে (ভাগ, ১৯, 

৯৬ 



৭৬২ গীতারহপ্য্য অথবা কর্মযোগশাস্ত ৷ 

$$ বৎকরোধি যদশ্রাসি যজ্জুছোবি দদাসি যণ্ু। 
বন্তপস্যসি কৌন্তেয় তকুরুঘ মদপ্পণিম্॥ ২৭ ॥ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ | 
সন্ন্যাসযোগতুক্তান্থা বিমুক্তে1 মাফুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥ 

॥ উ. ৮১,৪)। ইহ! নিঃসন্দেহ যে, পুজার দ্রব্য অথব! সামগ্রী ন্যনাধিক হওয়া 
| সর্ব্। ও সর্ধন। মন্গুযোর হাতে থাকে না! এই কারণেই শাস্ত্রে উক্ত 
॥ হইয়াছে বেঃ ষথাশক্ষি প্রাপ্ত স্বলন পৃজাদ্রব্যের দ্বারাই নহে, প্রত্যুত শুদ্ধভাবে 
॥ সমপিত মানদিক পুজাদ্রব্যের দ্বারাও ভগবান সন্থষ্ট হয়েন। দেবতা ভাবের 
৷ ভিখারী, পৃগ্গার সান্বগ্রার নহে। মীমাংসক-মার্গ অ:পক্ষা ভক্তিমার্গে ষে কিছু 
। বিশেষত্ব আছে, তাহা ইঞ্থাই। বাগবজ্ঞ করিবার জন্য অনেক সামগ্রী সংগ্রহ 
॥ করিতে হয় একং উদ্যোগও অনেক করিতে হয়; কিন্তু ভন্তি-যজ্ঞ এক তুলসী- 
। পত্রের দ্বারাও হইয়া ঘায়। মহাভারতে কথ আছে যে, যখন ছর্বাসা খষি 
| ধরে আগিলেন, তখন দ্রৌপদী এইরূপ যজ্ঞের দ্বারাই ভগবানকে সন্ত 
। করিরাছিলেন। ভগবস্তক্ত যে প্রকার নিজের কর্ম করেন, অজ্জুনকে সেই 
| প্রকারই করিবার উপদেশ দিম্। বলিতেছেন যে, ইহ? হইতে [ক ফল লাভ 
। হয়--] 

* (২৭) হে কৌন্তেয় ! তুমি যা (কিছু) করিতেছ, যাহা খাইতেছ, যাহা 
ছোম-হুবন করিতেছ, যাহ! দান করিতেছ €( এবং ) যাহ! তপস্যা করিতেছ, সে 
(সমস্ত ),আমাতে অর্পণ কর । (২৮ ' এইভাবে চঞ্সিলে (কন্দ করিগাও) কর্মের 
গুভ-অস্তভ ফলরূপ বন্ধনসমূ5 হইতে তুমি মুক্ত থাকিবে, এবং ( কম্মফলের ) 
সন্ল্যান করিবার এই যোগের দ্বার! যুক্কায্া। অর্থাৎ শুদ্ধ-অস্তঃকরণ হইয়। মুস্ত 
হইয়। যাইবে এবং মামাকে প্রাপ্ত হইবে। 

। [ ইহা হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, ভগবদ্তক্তও রুষ্ণূপ্পণ বুদ্ধাতে সমস্ত কর্ম 
| করিবে, উহা ছাড়িরা দিবে ন।। এই দৃষ্টিতে এই ছুইটী প্লোক গুরুত্বপূর্ণ । 
। “ক্রন্ধার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ইহ! জ্ঞান-বজ্জের তব (গী, ৪. ২৪), ইহাই ভক্তির 
। পরিভাবা অন্গুসারে এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (গীতার, ৪৩৪ ও ৪৩৫ )। 
| তৃতীনন অধ্যায়েই অজ্জুনকে বলির। দিয়াছেন যে, “ময়ি সর্বাপি কমাণি সঙ্গযস্য” 
। ( গী. ৩. ৩৯ )--মামাতে সনন্ত কন্ম সন্যন্ত করিস।--যুদ্দধ কর; এবং পঞ্চম 
। অধ্যায়ে পুলরার বলিরাছেন বে. “প্রদ্ধে কম্মসমূখ অর্পণ করিয়া সঙ্গরহিত 
॥ কর্ম কর্্াতে কর্ধের লেপ লাগে না” (৫,১১)। গাভার মতে ইহাই প্রকৃত 

। সন্ন্যাস ( গী. ১৮. ২)। এই প্রকার অর্থাৎ কন্মফণাশা ছাড়িয়া ( সন্যাস) 
।সকণ কর্্বের কর্ত। পুরুষই “নিত্যসন্নযাসী” / গী, «. ৩৬ )3 কর্মত্যাগরূপ সন্গ্যাস 
।গাতার নগ্রত নহে। পুর্মে অনেকহলে বলিয় চুকিয়াছি যে,” এই রীতিতে 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্সনী__-৯ অধ্যায়। ৭৬৩ 

$$ সমোহহং সর্বভতেষযু ন মে দেষ্যোহস্তি ন শ্রিয়ঃ | 
'ষে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেধু চাপ্যহস্ ॥ ২৯ ॥ 
অপি চেৎ স্থৃহুরাচারো৷ ভজতে মামনন্যভাক্ ॥ 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগৃ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাআ্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছৃতি । 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥ 

কৃত কর্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গীঁ, ২, ৬৪; ৩,১৯) ৪, ২৩ 
। ৫. ১২; ৬.১ ৮.৭ ), এবং এই ২৮ম শ্লোকে এ বিষয়ই পুনরায় ঝলি- 
| য়াছেন। ভাগবতপুবাণে.ও নুপিংহরূপ “ভগবান প্রহলাদকে এই উপদদশ; 
। দিয়াছেন যে, “মধ্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কমণাণি মৎপরঃ"- আমাতে চিত্ত 
। লাগাইগ। সমস্ত কার্ধা কারয়া। ধাও (ভাগ, +,. ১০, ২৩), এবং পরে একাদশ 

॥ স্কন্ধে ভক্তিযোগের এই তত্ব উক্ত হইস্কাছে যে, ভগবস্ুক্ত সমস্ত কম্্ম নারায়ণ 
(করিবে (ভাগ, ১১, ২, ৩৬ এবং ১১, ১১ ২৪)। এই অধ্যায়ের আরস্তে 

॥ বর্ণিত হইন্নাছে যে, ভক্কিমার্গ স্থণজনক্ ও স্থলভ | এখন উহ্বার সমান অন্য 
॥ বৃহৎ ও বিশেষ গুণ বর্ণন'করিতেছেন, - ] 

(২৯) আমি সকলের নিকট এক ॥ আমার € কেহ ), দ্বেষয অর্থাং অপ্রিন্ 
নাই এবং (কেহ) প্রিয় নাই। ভক্তিপূর্বক ষে আমার. ভজন! করে, স্ 
আমাতে আছে, এবং আমিও তাহাতে আছি? (৩৯), অত্যন্ত ছুরাচারীই 
হৌক না কেন, বদি সে আমাকে অননাভাবে ভজনা করে তবে তাহাকে 
অত্যন্ত সাধুই জানিতে হুইবে। কারণ উহার বুদ্ধির নিশ্চয় ঠ্রিক থাকে । 
(৩১) সে শীত্র ধন্মাত্মা হইয়া! ষায় এবং নিত্য শাস্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! 
তুমি ভালরুপ জান যে,আমার ভক্ত ( কখনও ) নষ্ট হয় না ॥ 
। [৩ম শ্লোকেবু ভাবার্ধথ এরূপ বুবিবে ন! যে, ভগবদ্তক্ত হুরাচারী হইলেও সে 
। ভগবানের প্ররিয়ই থাকে । ভগৰান এইটুকুই বলিতেছেন ষে, পুর্বে কোন মনুষ্য 
। ছুরাচারী থাকিলেও, যখন একবার উহার বুদ্ধির নিশ্চয় পরমেশ্বরের তজন] 
॥ করণে দীড়ায়, তখন উহার হাঁত হইতে আবার কোনও ভু হইতে পার না'$ 
। এবং সে ধীরে ধীরে ধশ্মাত্বা হইয়া পিদ্ধি লাঁভ করে এবং এই সিদ্ধি হইতে 
। উহার পাপ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সারকঞ্চা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৫৬ ৪১ ) এই ষে 
| সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, কম্মযোগ জানিবার কেবল ইচ্ছা হইলেই, নাচার 
হইয়া, মন্ুষা শব্বব্রক্ষের উপরে 'চলিয়! ষায়, এখন উহ্থাই ভর্ভিকার্গের উপযোগী 
।দেখাইয়াছেন | এক্ষণে এই বিষয় বেশী খুলিয়া বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর 
৷ সকল ভূতের নিকট কিরূপে এক । ] 



৭৬৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেংপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ 
্ত্িয়ে৷ বৈশ্যাস্তথা শৃদ্রান্তেৎপি যাস্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥ 
কিংপুনক্রণক্ষাণাঃ পুণ্য। ভক্ত রাজধরয়স্তথা। 
অনিত্যমন্থখং লোকমিদং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্॥ ৩৩ ॥ 

(৩২) কারণ হে পার্থ। আমায় আশ্রর করিয়া! স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শুদ্র অথব! 
(অন্ত্যত প্রভৃতি ) যাহার] পাপষোনি তাহারাও পরমগতি লাভ করে। (৩৩) 
তখন, পুণাবান ব্রাহ্মণ, আমার তক্ত ও রাজধি- (ক্ষত্রিয়) দের বিষয় কি আর 
বপিব ? তুমি এই অনিত্য ও মন্ুখ অর্থাৎ ছুঃখজনক (মৃত্যু) লোকে আছ, 
এই কারণে আমার ভজনা কর। 

॥ [৩২ম প্লোকের 'পাপযোনি” শবকে স্বতন্ত্র না ধরিয়া ফোন কোন 
। টীকাকার বলেন যে, উহ! স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে; 
| কারণ পুর্বে কিছু না-কিছু পাপ না করিলে কেহই স্ত্রী, বৈশ্য বা শুদ্রজম্ম লাভ 
॥ করে না। তাহাদের মন্ধে পাপষোনি শব্দ সাধারণ এবং উহার ভেদ বলিবার 
| জন্য শ্রী, বৈশ্য ও শূত্র উদাহরণের জন্য দেওয়া গিয়াছে । কিন্তু আমার 
। মতে এই অর্ধ ঠিক নহে। পাপষোনি শবে আজকাল রাজদরবারে যাহাদ্দিগকে 
“জরায়ম-পেশা কৌম* বলে, সেই জাতি বিবক্ষিত ) এই. শ্লোকের সিদ্ধান্ত এই 
| যে, এই জ্রাতীয় লোকেরাও ভগবস্তক্তি ছারা সালাত করে। শ্রী, বৈশ্য ও 
॥ শূত্র কিছু এই বর্গের অস্তঙুতস্ত নছে; উহাদিগের মোক্ষলাভে এইটুকুই 
| বাধ! ষে উহার বেদ গুনিবার অধিকারী নহে। এই কারণে ভাগবতপুৰাণে 
। উক্ত হইয়াছে__ 
|. সত্রীশৃত্রদ্িজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচর। 
| কশ্মশ্রেয়সি মুঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। 
| ইতি ভারত মাথ্যানং কৃপয়! মুনিনা কৃতম্ ॥ 

। “স্ীলোক, শুদ্র' অথবা কলিষুগের নামেমাত্র ব্রাহ্মণ, ইহাদের কর্ণে বেদ 
। পৌছার না, এই কারণে উহা দিগকে মূর্থত। হইতে রক্ষা! করিবার জন্য ব্যাস 
॥ মুনি কপাপরবশ-হইয়। উহ্াদ্দের কল্যাণার্থ মহাভারত--অর্থাৎ গীতা ও-_রচন! 
। করিলেন” (স্ভাগ. ১, ৪. ২৫) । ভগব্দগীতার এই শ্োক কিছু পাঠতেছে 

৷ অন্ুগী তাতেও পাও বায় ( মভা, অশ্ব, ১৯, ৬১, ৬২)। জাতি, বর্ণ, আপুর ষ 
 প্রস্ৃৃতি, অথবা কৃষ্ণ-গৌর বর্ণ প্রহৃতি কোনও ভেদ ন| রাখিয়া! সকলকে একই 
৷ ভাবে সাগতিদগ্মে সমর্থ ভগবস্তাক্তর এই রাজমার্গের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব : এই দেশের 
। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রের সম্তমগুণীর ইতিহাস হইতে যে কেহ অবগত হইতে 
। পাদ্দিবেন । উল্লিখিত ল্লোকের সমধিক স্পষ্ট ব্যাখ্যা গীতারহসোর ৪৪৪-৪৪৮ 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৯ অধ্যায়। ৭৬৫ 

$$ মনন ভব মন্তুক্কো। ম্দ্যাজী মাং নমন্কুরু। 
মামেবৈষ্যস্, যুক্তৈ,বমাত্মনং মৎপরায়ণঃ ॥। ৩৪ ॥ 

ইতি শ্রীম্তগবদগী তান উপনিষৎন্থ ব্রহ্ধবিন্যায়াং যোগ শাস্ত্রে প্রক্ষ্ণাজ্জুনসন্থাদে 
রাজবিদ্যাবাজ গুহযোগে। নাম নবমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥ 

( পৃষ্ঠায় নেখ। এই প্রকার ধর্মাচরণের বিষয়ে, ৩৩ম শ্লোকের উত্তরার্ধে 
॥ অজ্জুনকে যে উপদেশ কর! হইয়াছে, পরবর্তী শ্লোকে তাহাই চলিয়াছে | ] 

(৩৪) আনাতে মন লাগাও, আমার ভক্ত হও, আনার পুজ। কর এবং 
আমাকে নমস্কার কর। এই প্রকারে মৎপরায়ণ হুইয় যোগ অভ্যাস করিলে 
আমাকেই পাইবে? 
॥ [ বস্তত এই উপদেশ ৩ম শ্লোকেই আরম্ভ হইয়! গিয়াছে । ৩৩ম শ্লোকে 
। “অনিত্য” পদ অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আসিয়াছে যে, প্ররুতির 
। বিস্তার অথবা নামরূপাত্মক দৃশ্যস্থষ্টি অনিত্য এবং এক পরমাত্মাই নিতাঃ 
। এবং অন্ুুখ+ পদে এই সিদ্ধান্তের অনুবাদ হইয়াছে যে, এই সংসারে স্ুথ 
। অপেক্ষা ভুঃখ অধিক্ক। তথাপি এই বর্ণনা অধ্যাত্মমার্গের নহে, ভক্তিমার্গের। 
। অতএব ভগবান পর ব্র্ম অথবা পরমাত্মা শবের প্রয়োগ না করিয়া “আমাকে 
। ভজন কর, আমাতে মন* লাগা৪, আমাকে নমস্কার কর; একহরূপ ব্যক্ত. 

। ম্বরূপপ্রদর্শক প্রথম পুরুষের নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবানের শেষ উক্তি 
। এই যে, ছে অন্দুন! এই প্রকার ভক্তি করিয়া মৎপরায়ণ হইবার যোগ 
॥ অর্থাৎ কর্ম্মযোগের অভ্যাস বদি করিতে থাক শবে (গী. ৭১) তুমি কর্া- 
। বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়৷ নিঃসন্দেহ আমাকে পাইবে । এই উপদেশেরহ পুনরা-. 
। বৃত্তি একাদশ অধ্যায়ের শেষে কর! হইয়াছে । গীতার রহস্যও ইহাই । গ্রভেদ 
। এইটুকু যে, এ রহস্যকে ৭৪কবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এবং একবার ভক্তিদৃষ্টিতে' 
। ব্যাখ্যা! করা হুইয়াছে | ] 

এই প্রকারে শ্রভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রক্গবিদ্যান্তরগত 
যোগ--অর্থাৎ কর্ম যোগ--শান্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে, রাজবিদ্্যা- 
রাজগুহযোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 

দশম অধ্যায়। 

[পুর্ব অধ্যায়ে কর্মমযোগের সিদ্ধির জন্য, পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপেধু উপাসনা 
যে.রাজঘার্ণ উক্ত-হইয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে বণিত হইয়! চলিয়াছে ) এবং 
অঞ্জুনের গ্রশ্লের পরে পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত রূপ অথব! বিস্তৃতির বর্ণনা! করা 



৬৬ গীভারহস্য অথবা কর্মাযোগশান্ত্র | 

দশমোহধ্যায়ঃ। 

শীভগবানুবাচ । 

ডূয় এব মহাবাছে শৃণু মে পরমং বচঃ। 
যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকামায়া ॥ ১ ॥ 
ন মে বিছুঃ সবরগণাঃ প্রভবং ন মহ্ষয়ঃ | 
অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ববশঃ ॥ ২৪ 
যে৷ মামজমনাদিঞ্ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্। 

ংমুঢ়ঃ স মন্ত্যেবু সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে ॥ ৩ ॥ 
8$ বুদ্ধিজ্ঞতানমসংমোহঃ ক্ষমা! সত্যং দমঃ শম। 

সৃখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪ | 
অহিংসা সমতা তুষ্রিস্তপো দানং যশোহযশ2। 
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মনত এব পৃথিখিধাঃ ॥ ৫ ॥ 

হইয়াছে । এই বর্ণন! গুনিয়। অজ্জুনের মনে ভগবানের প্রত্ক্ষ স্বরূপ দর্শনের 
অভিলাষ হুইল; অতএব ১১ম অধ্যায়ে ভগবান সহ বিশ্বরূপ দেখাই! 
ক্তার্থ করিলেন । ] 

প্রভগবান বলিলেন_-€১) হে মহাবাহু! ( রানি কথার ) সন্তঃ তোমাকে, 
তোমার ছিতার্থে আমি আমার (এক ) ভাল কথ! বলিতেছি, তাহা! শোন । (২) 
দেবতার! এবং মহর্ষিগণও আমার উৎপত্তি জানেন না; কারণ দেবতাদের এবং 
মহরষিদের সর্বপ্রকারে আমিই আদি কারণ । (৩) ষেজানে যে, আমি (পৃথিবী 
আদি সমস্ত ) লোক সকলের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর এবং আমার জন্ম ও আদি নাই 
মন্থযামধ্যে সে-ই মোংশুন্য ইরা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। 
। [খখ্েদের নাসদীয় শৃক্তে এই বিচার দেখ! যায় যে, ভগবান বা পরবক্গ 
। দ্বেবতাদেরও পূর্ববর্তী, দেবতা৷ পরে ₹”দন ( গীতার, প্র. ৯, পৃঃ ২৫৭ দেখ )। 
। এই প্রকার প্রস্তাবনা হইয়া গিয্াছে। এখন ভগবান ইহার নিরূপণ করি- 
। তেমন যে, আমি সকলের মহেশ্বর কি প্রকারে কইলাম-- ] 

(9) বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, ছুংখ, ভব 
(উৎপত্তি ), অভাব ( নাশ ) ভয়, অভয়, (৫) অহিংসা, সমতা, তুষ্টি ( সম্তোষ ), 
তপ, দান, বশ ও আশ প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীমাত্রের ভাব আমা হুইতেই 
উৎপন্ন হয় ) * 
। [ভাব শবের অর্থ “অবস্থা, স্থিতি”, বা “বৃত্তি” এবং সাংখ্যশান্তে বৃদ্ধির 
। ভাব" এবং *শারীরিক ভাব' এইরূপ ভেদ কর। হুইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রী পুরুষকে 



গীতা, অনুবাদ ও' টিপ্লনী--৯ অধ্যায় ৭৬৭ 

মহ্যয়ঃ সপ্ত পূর্ধে চত্বারে! মনবস্তথ। 

 অকর্ত। এবং বুদ্ধিকে প্রক্কতির এক বিকার মনে করেন, এই কারণে তিনি বলেন 
॥ যে, লিঙ্গশরীরের পশুপক্ষী প্রভৃতির বিভির জন্মলাভের কারণ লিঙ্গশরীরে অব- 
। স্থিত বুদ্ধির বিভিন্ন অবস্থ। অথবা ভাবই (গীতার, ১৯৩ পৃঃ ও সা. কা. ৪০-৫৫) ১ 

৷ এবং উপরের ছুই প্লোকে এই ভাবসমূহ বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু বেদাস্তীদিগের 
| সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ পরমাত্বাক্পপ এক নিত্য তত্ব 
। আছেন এবং (নাসদায় সুক্তের উক্তি অনুসারে ) তাহারই মনে স্থঙ্টি করিবার 
। ইচ্ছা! হইলে পর সমস্ত দৃশ্য জগত উৎপন্ন হল্প; এই কারণে বেদান্তশাস্ত্রেও বল! 
॥ হইয়াছে বে, স্যষ্টির মাক্সাত্মক সমস্ত পদার্থই পরত্রহ্ধের মানসভাব ( পরের শ্লোক 
।দেখ)। তপনা, দান ও যজ্ঞ প্রভৃতি শব্বের "হার! তশ্নিষ্ঠ বুদ্ধির ভাবই উদ্দিষ্ট 
। হইয়াছে । ভগবান আরও বলিতেছেন যে--- ] 
(৬) সাত মহর্ষি, তাহাদের পূর্ববত্তী চারি এবং মস্ত, আমারই মানস, অর্থাৎ 
মন হইতে নির্মঠ ভাব, ধাহাদের হইতে (এই) লোকে এই প্রজা উৎপন্ন 
হইন্নাছে। 

। [যদিও এই ক্লোকের শব সরল, তথাপি যে পৌরাণিক পুরুষদিগকে উদ্দেশ 
॥ করিয়া এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে টীকাকারদিগের মধো অনেকই 
। মতভেদ আছে। বিশেষতঃ অনেকে, 'পুর্ববর্তী” (পূর্বে) এবং চার” ( চত্বারঃ ) 
। পদের অন্বর কোন্ পদে লাগাইতে হইবে, ইহার নির্ণক্ কয়েক প্রকারে করিয়াছেন / 
৷ সাত মহর্ষি প্রসিদ্ধ, কিন্ত ব্রহ্মার এক কল্পে চৌদ্দ মন্বস্তর (গীতীর ১৯৫ পৃঃ) 
। হইতেছে এবং প্রত্যেক মন্বস্তরের মনু, দেবতা এবং সপ্তর্ধি বিভিন্ন (হরিবংশ 
| ১, ৭7 বিষু্, ৩, ৯) এবং মৎস্য ৯)। এই কারণেই “পূর্ববর্তী” শবকে 

॥ সাত মহ্র্ষির বশেষণ মানিয়া কেহ কেহ অর্থ করেন যে, আজকালকার অর্থাৎ 
। বৈবন্বত মনৃস্তরের পূর্ববর্তী? চাক্ষুষ মন্বস্তরের সতর্ষি এখানে বিব্ক্ষত। এই 
| সপ্তর্ষির নাম ভূত, নত, বিবস্বান, ুধামা, বিরজা, অতিনামা এবং সহিষু। 
। কিন্তু আমার মতে এই অর্থ ঠিক নহে। কারণ আজকালকার--বৈবন্বত 
। অথবা যে মন্বস্তরে গীতা কথিত হইয়াছে, উহ্বার-_ পূর্ববর্তী মন্বস্তরের সপ্তর্ষি- 
। দিগের বিষয়ে বলিবার এখানে ফোন প্রয়োজন নাই। অতহব বর্তমান 
| মন্বস্তরেরই সপ্তর্ধদিগে লইতে হুইবে। মহাভারত-শাস্তিপর্ধের নারায়ণীয় 
। উপাখ্যানে ইহাদিগের এই নাম আছে,-__মরীচি, অঙ্গিরস, অত্র, পুলস্তা, পুলহ, 
| ক্রু ও বিষ ( মভ।, শাং, ৩৩৫, ২৮ ২৯ ৩৪০. ৬৪ ও৩:)) এখং আমার 

। মতে এস্থলে ইহাই বিবক্ষিত। কারণ গীভাতে নারাক্ণীয় অথব! 'ভাগবতধন্মই 
॥ বিধিসহ প্রতিপাদ্য ( গীতান্র, পৃঃ ৮-৯ দেখ ) । তথাপি এখানে এটুকু বল! আব- 
॥ শ্যক যে, মরীচি প্রভৃতি সপ্ডর্ধিদিগের উক্ত নামের মধ্যে কোন কোন স্থলে 



৭৬৯৮ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগ শাস্ত্র । 

মন্তাবা মানস! জাত! যেধাং লোক ইমাঃ প্রজা ॥ ৬ ॥ 

| অঙ্গিরসের বদলে ভূগুর নাম পাওয়। যায়, এবং কোন কোন স্থলে তো! বর্ণিত 
| হইয়াছে যে কশ্যপ, অত্র, ভরবাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্ি এবং ঠুবসিষ্ঠ 
| বন্তমানবুগের দপ্তবি ( বিঞু, ৩. ১, ৩২ ও ৩৩ মংস্য. ৯, ২৭ ও ২৮ মভা-অন্ু, 
| ৯৩, ২১)। মরীচি প্রভাতি উপরোক্ত সাত খধির মধ্যেই তৃগ্ড ও দক্ষকে যুক্ত 
| করিয়। বিষুপুরাণে (১, ৭. ৫১৬) নয় মানল পুত্র এবং ইহীদেরই মধ্যে 
। নারদকে ও জুড়য়া মনুস্বতিতে ব্রদ্ধদেবের দশ মানস পুত্র বর্ণিত হইয়াছে (মন্থু- 
। ১, ৩3, ৩৫)। এই মবাচি প্রভতত শব্দের বুৎপাত্ত ভারতে করা হইয়াছে 
। (মভ, অনু ৮৫ )। কিন্তু আমার এক্ষণে এইটুকুই দেখিতে হইবে যে, সাত 
| মৃহধি কে কে, এই কারণে এই নযর-দশ মানসপুত্রের, অথব! হহাদের নামের 
।ব্যুৎপত্তির বিচার কর! এখানে আবশ্যক নাই । ইহা সুস্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী, 
| এই পদের অর্থে “পুর্ব মন্বন্তরের সাত মহর্ষি লাগানো। যায় না। এক্ষণে 
। দেখিতে হইবে যে, “পূর্ববর্তী চার” এই শব্ষকে মন্ুর বিশেষণ ধরিয়! কয়েকজন 
| যে অর্থ করিরাছেন, ঠাহ। কতদুর যুক্তিসঙ্গত । মোটে চৌদ্দ মন্বস্তর আছে 
। এবং ইহাদের চোদ্দ মন্থু আছে) তন্মধ্যে সাত-নাতটা ধরিয়৷ হই বর্গ হয়। প্রথম 
| সাতটীর নাম স্বায়ভভূব, স্বারোচিব, ওন্তমী, তামপ, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবশ্বত» 
॥ এবং এই স্থারসভূব প্রভৃতিকে মন্তু বল! হয় ( মন্ু ১*৬২ ও ৬৩)। তন্মধ্যে 

| ছয় মনু হইয়। গিয়াছে এবং বর্তমানে সপ্তন অর্থাৎ বৈবন্বত মনু চলিতেছে । 
| ইহা! শেষ হইলে পরে যে সাত মনন আসিবে (ভাগ, ৮. ১৩. ৭) তাহাদিগকে 
॥ সাবর্ণি মনু বলে; তাহাদের নাম সাবি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্দসাবর্ণি, 
। রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, এবং ইন্দ্রসাবর্ণি (বিষ ৩. ২7 ভাগ. ৮. ১৩১ হরিবংশ 
॥১.৭)। এহ প্রক্ষার, প্রত্োক মনুর সা*-সাত হইলে পর, কোন কারণ 
1 দেখানো! যার ন। যে, কোনও বর্ণের 'পূর্বববস্তাঃ “চার,ই গীতাতে কেন বিবক্ষিত 
। হইবে। ব্রদ্ধাগুপুরাণে (৪. ১) কথ। আছে বে, সাবর্ণি মন্থদিগের মধ্যে প্রথম 
|মন্তুকে ছাড়া পরবর্তী চার অর্থাৎ দক্ষ-, ব্রদ্ধ-, ধর্খ ও কুদ্রসাবর্ণী একই 
॥ সময়ে উৎপন্ন হয়; এবং এই ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন যে, এই চার সাবর্পি 
। মন্ুই গাতাতে বিবক্ষিত । কিন্তু ইহার উপর দ্বিতীম্ন আপত্তি এই যে, এই সকল 
। সাবর্ণি মন্্ ভবিষাতে হইবার কথা, এই কারণে এই ভূতকালদর্শক পরবর্তী বাক্য 
। “যাহাদিগের হইতে এই লোকে এই প্রজ। হইয়াছে” ভাবী সাবর্ণি মহুদিগের 
। প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই প্রকারে 'পূর্ববন্তী চার” শব্ের সম্বন্ধ 
। “মনু পদের' সহিত যুক্ত কর! ঠিক নছে। অতএব বাঁলতে হয় যে, 'পূর্ববত্তণ 
।চার' এই ছইশব স্বতন্ত্র প্রপালীতে প্রাচীনকালের কোন চার খাষি. অথবা 
|.পুরুষকে নির্দেশ করিতেছে । এবং এই প্রকার মানিয়া লইলে এই প্রশ্ন 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১০ অধ্যায় । ৭৬৯ 

$$ এতাং বিভূতিং ষোগং চ মম যো বেত্তি তন্বতঃ | 

। সহজেই উঠে যে, এই পূর্ববর্তী চার খষি বা পুরুষ কাহারা ? যে টীকাকারের! 
এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহাদের মতে সনক, সনন্দ, 

। সনাতন ও সনৎকুমার ( ভাগবত. ৩. ১২৭ ৪) ইঠারাই এর চার খধষি। কিন্তু 
। এই অর্থ ষম্বন্ধে আপত্তি এই যে, বদিও এই চার খষি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তথাপি 
। ইহারা সকলেই জন্মাবধিই সন্ন্যাসী হইবার কারণে প্রজা-বৃদ্ধি করেন নাই এবং 
( এইজনা ব্রহ্ম! ইহাদের উপর ক্ুন্ধ হইয্না গিয়াছিলেন (ভাগ, ৩, ১২৪ বিষুঃ 
। ১.৭)। অর্থাৎ প্বাহাদের হইতে এই লোকে এই প্রজ1 উৎপন্ন হয়*--যেষাং 
। লোক মাঃ প্রঙ্গাঃ এই বাক্য এই চারি খবিদের প্রতি মোটেই প্রযুক্ত হইতে 
॥ পারে না। ইহা ব্যতীত কোন কোন পুরাণে যদিও বর্ণিত হইয়াছে যে, এই খাষি 
। চারজনই ছিলেন; তথাপি ভারতের 'নারায়ণীয় অর্থাৎ ভাগবতধর্মে 
। উক্ত হইয়াছে যে, এই চারজনের সঙ্গে সনঃ কপিল ও সনৎসুজাতকে যুক্ত 
॥ করিয়। লইলে ষে সাত খষি হন, উহ্ঠারা সকলে ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং উহার! 
( প্রথমাবধিই নিবৃত্তিপস্থী ছিলেন ( মভ. শা, ৩৪০, ৬৭, ৬৮) এই প্রকারে 
॥ ননক প্রভৃতি খবিদিগকে সাত ধরিয়া লইলে কোন কারণ দেখা যায়না যে, 
| ইহাদের মধো চারই কেন ধরা হইবে । আর, 'পুর্ববর্তী চার” কাহার। ? আমার 
। মতে এই প্রনক্র উত্তর নারায়ণীয় অথব! ভাগবতধর্ম্বের পৌরাণিক কথা৷ হইতেই 
। দেওয়া উচিত । কারণ ইহ! নির্ব্বিবাদ যে, গীতাতে ভাগকতধর্মমই প্রতিপা দিত 
| হইয়াছে । এখন যদি দেখি যে ভাগবতধর্দে স্ষ্টির উৎপত্তির কল্পন। কিরূপ 
। ছিল, তবে সন্ধান লাগিবে যে, মরীচি আদি সাত খাষির পূর্বে বাস্দেব (আত্মা), 
। সন্কর্ষণ ( জীব ), প্রছান্ন (মন ), এবং জনিরুদ্ধ ( অতঙ্কার ) এই চার মৃত্তি উৎপন্ন 
1 হুইয়। গিক্লাছিল ; এবং উক্ত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে পরবর্তী অনিরুদ্ধ 
। হইতে অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে বা ব্রচ্ষদেব হইতে মরীচি প্রভৃতি পুত্র উৎপর় 
। হয় ( মভ. শাং, ৩৩৯. €০৪-৪* এবং ৬০-৭২) ৩৪০, ২৭-৩১)। বাসুদেব, 

| সক্কর্ষণ, প্র্থায় এবং অনিরুদ্ধ এই চার মূর্তিকে চতুবৃণহ” কলে ১ এবং ভাগবত- 
ধর্মের এক পস্থার মত এই যে, এই চার মুর্তি স্বতন্ত্র ছিল এবং অপর কোন 
কোন লোক ইহাদের মধ্যে তিন অথব৷ দছইকেই প্রধান কলেন। কিস্তু এই 
। করন ভগবদশীতার মান্য নহে ; আমি গীতারহস্ (পৃ. ১৯৭ এবং ৫৪৪-৫৪৫) 
। দেখাঃয়াছি যে, গীত এক বুাহপন্থী, অর্থাৎ একই পরমেশ্বক্ হইতে চতুবুুহ আদি 

। যাহা কিছু সমস্তে্ই উৎপত্তি স্বীকার করেন। অতএব বৃহাত্মক বাহছদেব 
প্রভৃতি মুত্তিসমূহকে স্বতন্ত্র না মানিয়! এই শ্লোকে দেখাইয়াছেন যে, এই চার 

৷ বাহ একই পরমেশ্বর অর্থাৎ সর্বব্যাপী বানুদেবের (গী. ৭. ১৯১,ভাব | এই 
। দৃষ্টিতে দেখিলে জানা যাইবে যে, ভাগবতধর্ম অন্ুনারে 'পুর্ববন্তী চার এই 

৯৭ 



৭৭০ গীতারহস্য অথথ| কর্দযোগশান্ত। 

সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭॥ 
অহং সর্বস্য প্রহুবো মন্তঃ সর্ব প্রবর্ততে। 
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্থি তাঃ 1 ৮ ॥ 
মচ্চিন্তা মদত প্রাণ বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তৃষান্তি চ রমন্তি চ॥৯॥ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপুর্নবকম্ । 
দদামি বৃদ্ধীষোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥ 
তেষামেবানু কম্পার্থমহমন্ভানজং তম2 | 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে! জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥ ১১ ॥ 

।শবের প্রয়োগ সপ্তর্ধির পূর্ব্রে উৎপন্ন বাস্থদেব প্রভৃতি চতুবূর্ণচের প্রতি করা 
| হইয়াছে । ভারতেই লিখিত মাছে যে, ভাগবতধর্শের চতুব্ণহ প্রভৃতি ভেদ 
| পূর্বাবধিই প্রচলিত ছিপ ( মভা, শাং. ৩৪৮. ৫৭ )7 এই কল্পনা কিছু আমারই 
।নৃতন নহে। সার কথা, ভারতের অন্তর্গত নাঁরাক্ষণীক্স উপাখ্যান অনুসারে 
। আমি এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ লাগাইয়াছি £--“সাত মহর্ষি অর্থাৎ মরীচি 
। প্রভৃতি, পূর্ববর্তী চার” অর্থাৎ বাসুদেব প্রভৃতি চতুবৃণহ, এবং মন্গু যিনি ই 
। সময়ের পূর্বে হইয়! গিয়াহিপ্ন এবং বর্তমান, সমস্ত মিলাইয়৷ স্বায়সভুব প্রভৃতি 
। সাত মনু । অনিরুদ্ধ অর্থাৎ হঙ্কার প্রভৃতি চার মুদ্তিকে পরমেশ্বরের পুত্র 
৷ মানিবার কল্পন। ভারতে এবং অশা স্থানেও পাওয়া যায় € মভা. শা. ৩১১. ৭, 
।৮)। পরমেশ্বরের ভাবসমূহের বর্ণনা হৃহয়া চুকিল; এখন বলিতেছেন যে এই 
। সমস্ত জানিয়া উপাসনা! করিলে কি ফল লাভ হয়-_ ] 

€৭) যে আনার এই বিভৃতি অর্থাৎ বিস্তার, এবং যোগ অর্থাৎ বিস্তার 
করিবার শক্তি ঝ সামর্থের তব জানে, তাহার নিঃসনেহ স্থির ( কর্ম- ) ষোগ 
লাভ হয়। (৮) আমি সকলের উতৎপতিস্থান এবং আমা হহতে সকল বস্ত্র 
প্রবৃত্তি হয়, ইহ] জানিয় জ্ঞানী বাক্তি ভাবধুক্ু হইয়া আমাকে ভজন করে। 
(৯) সে আমাতে মন রাখিয়া এবং প্রাণ লাগাইয়। পরম্পরকে জ্ঞান দিতে 
থাঁকিরা এবং আমার কথ। কহিতে থাকিয়া ( উহাতেই ) সর্বদ! সন্থুষ্ট ও আনন্দিত 
থাকে । (১০) এই প্রকারে সব্বদাই বুক্ত হইয়া অর্থাৎ সমাহিত থাকিয়া! 
বে ব্যক্তি আমাকে প্রীতিপুর্বক ভজনা করে তাহাকে আমিই এমনই ( সমত্ব-) 
বুদ্ধির যোগ দিই যে, উহ! দ্বারা সে আমাকে পাইতে পারে। €৯১ ) এবং 
তাহার উপর অনুগ্রহ প্রকাশের 'জন্যই আমি তাহার আত্মন্মভাব অর্থাৎ 
অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিক্প! উজ্জল জ্ঞান্দীপের দ্বার (তাহাব্র) অজ্ঞানসূলক 
অন্ধকার বিন করি 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী_-১০ অধ্যায়। ৭৭১ 

অজ্ঞুন উবাচ । 

$ং পরং ব্রহ্ম গরং ধাম পবিভত্রং পরমং ভবান্। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১২।। 
আহুস্তামৃষয়ঃ সর্বে দেবধির্নারদস্তথ|। 
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীধি মে ॥ ১৩॥ 
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব । 
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদ্রুদেব ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥ 
স্বয়মেবাত্মনাত্সানং বেখ ত্বং পুরুযোত্তম। 
ভুঁতভাবন ভুতেশ দেবদেব জগণ্পতে ॥ ১৫ ॥ 
বক্ত,মহস্যশেষেণ দিব্য। হ্যাস্মুবিভূতয়ঃ । 
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্তং ব্যাপ্য ভিপ্তসি ॥ ১৬ ॥ 

| [সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে বে, ধিঠিন্ন দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাও পরমেস্বরই 
| দেন (৭, ২১)। সেইরূপই এক্ষণে উপরেপ “৭ম শ্লেকেও বর্ণিত হইক্লাছে যে, 

। ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট মন্ুবোর সনত্ববুদ্ধিকে উন্নত করিবার কারও পবুমেশ্বরই 
। করেন ? এবং, পুর্বে ( গী.”৬, ৪৪১) এই যে বর্ণনা আছে যে, যখন মন্ুষ্যের মনে 
। একবার কর্্মষোগের জিজ্ঞাস! জাগ্রত হইয়। যায়, তখন সে আপনাপনিই পুর্খ- 
॥সিন্ধির দিকে আকৃছ হইর। চলে, উহার সঙ্গে ভক্কতিমার্গের শ্রই সিদ্ধান্ত 
। সমানার্থক। জ্ঞানের দৃষ্টিতে অর্থাৎ কম্মবিপাক প্রক্রিয়। অনুসারে বল! 
। হইতেছে যে, এই কর্তৃত্ব আত্মার স্বতন্ত্রতা হইতে আসে । কিন্তু আত্মাও তো 
৷ পরমেশ্বরইঃ এই কাগণে ভক্তিমার্গে এইরূপ বর্ণনা কর! হয় যে, এই ফল অথবা 
। বুদ্ধি পরমেশ্বরই প্রত্যেক মন্ুষ্যের পূর্বণকন্ম অন্থ্সারে দেন (গী. ৭. ২৭ এবং 
। গীতার, পৃঃ ৪৩৩)। এই প্রকারে ভগবান তক্তিমার্গের তত্ব বলা শেষ 
| করিলে-__ ] 

_ অক্ধুন বলিলেন-_-€ ১২-১৩) তুমিই পরমব্রন্গ, শ্রেষ্ট স্থান ও পরম পবিত্র 
বস্ত) সমস্ত খধি, এইরূপই দেবধি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসও তোমাকে 
দিব্য এবং শাশ্বত পুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত, সর্ববিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
বলেন; এবং স্বয়ং তুমিও আমাকে উহাই বলিতেছ। (১৪) হে কেশব! 
তুমি আমাকে খাহা বলিতেছ, সে সমস্ত আমি সত্য মানিতেছি। হে ভগবান ! 
তোমার ব্যক্তি অর্থাৎ তোমার মূল দেবতাদের বিদিত নহে এব$ “দানবদের 
বিদিত নহে। (১৫) সকল ভূতের উৎপাদক হে ভূতেশ ! দেবদেব জগৎপ তে ! 
হে পুরুষোত্বম! তুমি স্বপ্ংই আপনাকে আপনি জান । (১৬) অতএৰ 
তোমার যে ঘকল দিব্য বিভূতি আছে, যে বিভূতি দ্বারা এই সমস্ত লোককে 



৭৭২ গীতারহস্য অথব। কর্্মযোগশান্ত্র । 

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তাং সদা পরিচিস্তযন্। 
কেধু কেযু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহদি ভগবঙ্ায় ॥॥ ১৭ ॥ 
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন । 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃখতো৷ নাস্তি মেহস্ৃতম্।| ১৮ ॥ 

শ্রীভগবানুবাচ। 

$$ হস্ত তে কথযিষ্যামি দিব্য। হ্যাত্মবিভূতয়ঃ । 
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্ত্যো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥ 

তুমি ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, তাহা নিজেই (কপ করিয়!) সম্পূর্ণপ্রপে বল। 
(১৭) হে যোগিন! (আমাকে বল যে) সর্ব! তোমার চিন্তা করিতে 

করিতে আমি তোমাকে কি প্রকারে চিনিব? এবং হে ভগবান! আমি 
কোন্-কোন্ পদার্থে তোমার চিন্ত। করিব? (১৮) হে জনার্দন! নিজের 
বিভূতি ও যোগ আমাকে আবার সবিস্তার বল) কারণ অমৃততুল্য (তোমার 
বাক্য) শুনিয়া-শুনিয়। আমার ভূপ্তি হয় না। 
॥ [বিভৃতি ও যোগ, ছুই শব্ষ এই অধ্যায়েরই সপ্তম শক্লোকে আসিয়াছে 
। এবং এখানে অজ্জুন উহারই পুনর্বাবহার করিয়াছেন। “যোগ” শবের অর্থ 
। পূর্বে (গী- ৭. ২৫) দেওয়া! হইয়াছে, তাহা দেখ'। বিভির বিভূতির ধ্যান 
৷ দেখতা৷ ভাবিয়। কর! যাইবে, এজন্য অজ্ঞুন ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন 
॥ করেন নাই; কিন্তু সপ্তদশ শ্লোকের এই উক্তি ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
| উক্ত বিভূতিসমূহে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকেই মনে রাখিবার জন্য তিনি গ্ররশ্ন 
। করিয়াছেন কারণ ভগবান ইহ! প্রথমেই বলির আলিয়াছেন (গী, ৭. 
|১২০-২৫ 3) ৯.২২-২৮)ষে, একই পরমষেশ্বরকে সকল স্থানে বিদ্যমান জান! 

॥ এক কথা, এবং পরমেশ্বরের নানা বিভূতিকে বিভিন্ন দেবতা স্বীকার কর! 
/ অন্য কথা; এই উভ্বের মধ্যে ভক্তিমার্গের দৃষ্টিতে মহান প্রভেদ। ] 

শ্রীভগবান বলিলেন -€১৯) আচ্ছা) এক্ষণে হে কুকুশ্রে্ঠ! নিজের 
দিব্য ৰিভূতিসমূহের মধ্যে তোমাকে মুখ্য যুখ্য বলিতেছি, কারণ আমার 
বিস্তারের অন্ত নাই । 
। ( এই বিভৃতিবর্ণনার মতই অন্গশাসনপর্কবে (১৪, ৩১১-৩২৯ ) এৰং অন্ু- 
। গীতাতে.(.অশ্ব, ৪৩ ও ৪৪) পরমেশ্বরের রূপের বর্ণনা আছে। কিন্ত গীতার, 
॥ বর্ণনা উগ্৷ অপেক্ষ। অধিক সরস, এই কারণে ইহারই অন্গকরণ অন্যান্য 
। স্থলেও পাওয়া! যায় । উদাহরণ ধথা--ভাগবতপুরাণের একাদশ স্বন্ধের 
॥ ষোড়শ অধ্যায়ে এই প্রকারেরই বিভূতিবর্ণনা ভগবান উদ্ধবের নিকট করি- 



গীতা, অনুবাদ' ও টিপ্ননী--১০ অধ্যায় । ৭৭৩ 

অহমাত্মা গুড়াকেশ ন্দর্বভূতাশয়স্থিতঃ | 
খহমাদিগ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০ 
আদিত্যানামহং বিষু-জ্য।তিষাং রবিরংশুমান্। 
মরীচির্মরুতামন্যি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১॥ 
বেদানাং সামবেদোহন্যি দেবানামন্যি বাসবঃ। 
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাশ্মি ভূতানামশ্মি চেতনা ॥ ২২ ॥ 

1 বাছেন) এবং সেখানেই আরস্তে ( ভাগ. ১১, ১৬. ৬৮) বলিয়া দেওয়া 
॥ হইয়াছে বে, এই বর্ণনা! গীতার এই অধ্যায়ের বর্ণনা অন্ুলারেই হুইয়াছে। ] 
$২*) হে গুড়াকেশ! সর্ধভূতের অন্তরে স্থিত আত্ম! আমি, এবং সকল ভূতের 
আদি, মধ্য ও অস্তও আমিই । (২১) (দ্বাদশ ) আদিত্যের মধ্যে বিষু। আমি ? 
তেজম্বীদের মধ্যে কিরণমালী হৃর্য্য, ( সাত অথবা উনপঞ্চাশ ) মরুদগণের মধ্যে 
মরীচি এবং নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা আমি । (২২) আমি বেদসমূহের মধো 
সামবেদ ? দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র; এবং ইন্জ্রিত্গণের মধ্যে মন ) ভূতগণের মধ্যে 
€চেতন! অর্থাৎ প্রাণের চলনশক্তি আমি । 
॥ [ এখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি বেদসমুহের মধ্যে সামবেদ, অর্থাৎ 
। সামবেদ মুখ্য ; ঠিক 'এই গ্রকারই মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও (১৪, 
। ৩৩৭ ) প্সামবেদশ্চ বেদানাং ষজ্ষাং শতরুদ্রিয়ং* বল। হইয়াছে। কিন্ত 
॥ অন্গগীতাতে “ওক্কারঃ সর্ববেদানাং, (অশ্ব. ৪৪. ৬) এই প্রকারে, সকল 
। বেদের মধ্যে ওস্কারকেই শ্রেষ্ঠতা দেওয়া হইয়াছে ; এবং এপুর্বে গীতাতেও 
। (৭১৮) “প্রণব সর্ববেদেষু* বলা হইয়াছে । গীতা ৯. ১৭র *্ধাকৃসাম 
$ য্ুরেব ৮* এই বাক্যে সামবেদ অপেক্ষা খখেদকে অগ্রস্থান দেওয়া গিয়াছে 
। এবং সাধারণ লোকে এইর্ূপই বুঝে । এই পরস্পরবিরোধী বর্ণনার উপরে 
॥কোন কোন লোক নিজের কল্পনাকে খুব চটপট দৌড় করাইয়াছেন। ছান্দোগ্য 
। উপনিষদে ওষ্কারেরই নাম উদগীথ আছে এবং লিখিত হইয়াছে যে “এই 
॥উদসীথ সামবেদের সার এবং সামবেদ খণখ্যেদের সার” (ছাঁং, ১. ১,২)। 
।সকল বেদের মধ্যে কোন্ বেদ শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ের উক্ত বিভিন্ন বিধানসমূহের 
। মিল ছান্দোগ্যের এই বাক্যের দ্বার। হইতে পারে। কারণ সামবেদের মন্ত্রও 
॥ সূল ধণ্থেদ হইতেই লওয়া! হইয়াছে । কিন্ত এইটুকুতেই সন্ত ন। হইয়! কেহু 
॥ কেহ বলেন যে, গীতাঁতে সামবেদকে এস্থলে ষে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, 
।॥ ইহার কোন-না-কোন গুড় কারপ থাকিবে। যদিও ছান্দেযোগ্য উপনিষদে 
।সামবেদকে প্রাধান্য দেওয়। হইয়াছে, তথাপি মনু বলিয়াছেন বে, “সামবেদের 
॥ ধ্বনি অণ্ুডচি” ( মন্তু, ৪, ১৯২৪)। অতএব একজন অনুমান করিয়াছেন যে, 



৭৭৪ ' শীভারহুপ্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 

রুভ্র।ণাং শঙ্করশ্চান্ি বিভ্তেশে। বক্ষরক্ষসাম্। . 
বসুনাং পাবকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ঞ। ২৩ ॥ 

পু/রাধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বুহস্পতিম্্। 
সেনানানামহং ্বন্দঃ সরসামন্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥ 
মহীণাং ভগুরহং গিরামন্যযেকমক্ষরম্। 
যজ্জানাং জপবজ্ঞোশন্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥ 

। সামবেদকে প্রীধান্যদাতা গীতা মন্থুর পূর্ববর্তী হইবে ; এবং অপরে বলেন যে, 
। গীতারচগ্লিত৷ সামবেদী হইবেন, এই কারণেই তিনি :এস্থলে সামবেদকে 
| প্রাধান্য দিয়া থাকিবেন। কিন্ত আমার মতে “আমি বেদসমূহের মধ্যে 
॥ সামবেদ” ইহার উপপত্তি লাগাইবার জন্য এতদূর বাইবার প্রয়োজন 
। নাই। ভক্তিমার্গে পরমেশ্বরের গানযুক্ত স্তবকে সর্বদাই প্রাধান্য দেওয়! 
। হয়। উদাহরণ বথা--লারাক়ণীয় ধন্মে নারদ ভগবানের বর্ণন। করিয়াছেন যে, 
। "বেদেষু সপুরাণেষু সাঙ্গোপাঙ্গেযু গীয়সে” ( মভা. শাং. ৩৩৪, ২৩) এবং বনু 
॥ রাজ। “জপ্যং জগৌ”-_-জপ্য গান করিতেছিলেন ( শাং. ৩৩৭, ২৭) এবং ৩৪২, 
॥ ৭০ ও ৮১ দেখ )-_এই প্রকারে "গৈ ধাতুরই "প্রয়োগ ফের করা গিয়াছে। 
॥ অতএব ভক্তি প্রধান ধন্মে যাগষজ্ঞ প্রভৃতি 'ক্রয়াতকমক বেদ অপেক্ষা গানপ্রধান 
॥ বেদ অর্থাৎ সামবেদকে অধিক মাহাত্ম্য দেওয়! হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য 
। হইবার কিছু নাই; এবং “আমি বেদসমুহের মধ্যে সামবেদ” এই উক্তির 
॥ আমার মতে সরল ও সহজ কারণ ইহাই । 
(২৩) (এগারে।) ক্ুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর) যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে 
কুবের; (আট) বসুর মধ্যে পাবক$ (এবং সাত )৮পর্বতের মধ্যে মেরু | 
(২৪) হে পার্থ! পুরোহিতের মধ্যে আমাকে মুখা বৃহম্পতি জান। আমি 
সেনানায়কদের মধ্যে স্কন্ন (কার্তিকের ) এবং জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র। (২৫) 
মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু) বাক্যের মধ্যে একাক্ষর অর্থাৎ ওঙ্কার) যজ্ের 
মধ্যে আমি জপধজ্ঞ ১ স্থাবর অর্থাৎ স্থির পদার্থের মধ্যে হিমালয় । 
॥ [ “যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযভ্ত” এই বাক্য গুরুত্বপূর্ণ । অন্গুগীতাতে ( মভা, 
। অশ্ব, ৪৪, ৮) উক্ত হইয়াছে যে, “যজ্ঞানাং হুতমুত্তমম্” অর্থাৎ যজ্ের মধ্যে 
॥ ( অগ্নিতে ) হবি সমর্পণ করিয়! সিদ্ধ হইবার যক্ঞ উত্তম; এবং উহাঁই বৈদ্দিক 
॥ কর্ম্মকাণ্ীদিগের মত । কিন্তু ভক্তিমার্গে হবিবঁজ্ঞ অপেক্ষা নামধজ্ঞ বা জপযজ্ঞের 
। বিশেষ মহত্ব আছে, এই কারণেই গীতাতে প্যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহন্মি” বল! 
॥ হইয়াছে । মন্গও একস্থানে (২* ৮৭) বলিয়াছেন বে, “আর কিছু কর বন! 



গীতা, অনুবাদ .ও টিপ্লনী--১০ অধ্যায় । ৭৭৫ 

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেব্াঁণাং চ নারদঃ। 
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ পিকগ্ধীনাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥ 
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমুতোন্তবম্ | 
এরাবভং গজেন্দ্রণাং নরাণাং চ নরাধিপম্॥ ২৭ ॥ 
আয়ুধানামহং বজ্বং ধেনুনামণ্মি কামধুক্ | 
প্রজনশ্চান্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাস্ুকিত ॥ ২৮ ॥ 
অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরণে! যাদসামহম্ 
পিত্ৃণামর্ধ্যম। চাম্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥ 

1 কর, কেবল জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করে*। ভাগবতে “্ষজ্ঞান 1ং 
 ব্রহ্মবন্ঞোহহং” পাঠ আছে । ] 

(২৬) আমি সমস্ত বুক্ষের মধ্যে অশ্বখ অর্থাৎ পিপ্লল এবং দেবর্ষিদের মধ্যে 
নারদ, গন্ধর্বদের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধদের মধ্যে কপিল মুনি । (২৭) ঘোড়ার 
মধ্যে ( অমৃতমন্থনের সময়ে আবিভূতি ) উচচঃশ্রবা বলিয়া আমাকে জান। 
আমি গজেন্দ্রদের মধ্যে এরাবর্ত, এবং মনুষাদের মধ্যে রাজা । (২৮) আমি 
আঘুধনকলের মধ্যে বজ্র, গাঁভীদেন্ব মধ্যে কামধেনু, এবং প্রজা-উৎপাদক কাম 
আমি; আমি সর্পদের মধ্যে বাসুকি। (২৯) নাগসকলের মধ্যে আমি 
অনন্ত; যাদস্ অর্থাৎ জলচর প্রাণীগণের মধ্যে বরুণ, এবং পিতৃগণের মধ্যে 
আমি অধ্যম!; আমি সংষমকারীদের মধ্যে বম । 

। [বাসুকি_ সর্পদের রাজা এবং অনস্ত- “শেষ, এই অর্থ স্থির এবং অমর- 
। কোষ ও মহাভারতে ও এই অর্থই দেওয়া হইয়াছে (মভা, আদি, ৩৫-৩৯ )। 
। কিন্ত নিশ্চর়পূর্ববক বলা যায় ন। যে, নাগ ও সর্পের মধ্যে কি প্রভেদ। মহা- 
। ভারতের আস্তীক উপাধ্যানে এই শবের প্রয়োগ একই অর্থে হইয়াছ। তথার্পি 

। জান! যায় যে, এ স্থলে সর্প ও নাগ শব্দে সাধারণ সর্পবর্গের ছুই বিভির জাতি 
। বিবক্ষিত হইয়াছে । শ্রীধরী টীকাতে সর্পকে বিষধুক্ত এবং নাগকে বিষহীন 
। বল! হুইয়াছে, রামাচ্ছজভাষ্যে সর্পকে একশিরবিশিষ্ট এবং নাগকে বহ্ুশিরবিশিষ্ট 

। বল! হইয়াছে । কিন্তু এই দুই ভেদ ঠিক মনে হয় না। কারণ কোন কোন 
। স্থলে, নাগদিগেরই প্রধান বংশ বলিতে গিক্াা তন্মধ্যে অনস্ত ও বাস্থকিকে 
। প্রথমে গণনা করা হইয়াছে এবং বর্ণিত হইয়াছে যে উয়ই বন্থুশিরুক্ত ও 
। বিষধর; কিন্ত অনন্ত অগ্রিবর্ণের এবং বাস্থকি হরিদ্রাবর্ণের । “ভাগবতের 
। পাঠ গীতার সমানই আছে ।] ' 



৭৭৩ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত । 

প্রহলাদশ্চান্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্। 
স্বগাণাং চ মুগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩৮ ॥ 
পবনঃ পবতামশ্মি রামঃ শত্ত্রভৃতামহম্॥ 
ঝধাপাং মকরশ্চাশ্যমি আ্োতসামস্মি জাহুবী ॥ ৩১ & 
সর্গাণামাদ্দিরস্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমজ্ভুন। 
অধ্যাত্ব বিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২ ॥ 
অক্ষরাণামকারোহস্যি দ্বন্ঃ সামাসিকম্য চ। 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ও৩ ॥ 
মৃতঃ সবহরশ্চাহমুস্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্। 
কীন্তিঃ শ্রর্বাক্ চ নারীণাং স্থৃতিশ্মেধ! ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ 
বৃহতসাম তথ সাম্গ।ং গায়ত্রী ছন্দসামহম্। 
মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতুনাং কুস্থমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥ 

€৩*) আমি দৈত্যদের মধ্যে প্রহলাদ) আমি শ্রীসকারীদের মহধ্য কাল» 
পশ্তদের মধ্যে মৃগেন্ত্র অর্থাৎ সিংহ এবং পক্ষিদের মধ্যে গরুড়;) (৩১) আমি 
বেগবানদের মধ্যে বায়ু; আমি শঙ্ত্রধারীদের মধ্যে রাম, মতস্যদ্দের মধ্যে মকর 
এবং নদীর মধো ভাগীরখী। (৩২) হে অক্জুন! স্ৃষ্টিমাত্রের আদি, অস্ত ও 
মধ্যও আমি? বিদ্যাসমূছের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা এবং বাদ-কর্তাদের বাদ আমি । 
। [ পুর্ধ্বে ২০ম শ্লোকে বলিয়। দিগ্লাছেন ষে, সচেতন ভূতসকলের আদি, মধ্য 
॥ ও অস্ত আমি এৰং এখন বলিতেছেন যে, সমস্ত চরাচর স্যঙ্টির আদি মধ্য ও 
। অন্ত আমি ? ইহাই ভেদ । ] 
(৩৩) আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার এবং সমাসের মধ্যে ( উভয়পদ- 
প্রধান) দবন্ব; ( নিমেষ, মুহুর্ত প্রভৃতি ) অক্ষয় কাঠা এবং সর্বতোমুখ অর্থাৎ 
চতুদ্দিকে মুখবিশিষ্ট ধাত! অর্থাৎ ব্রন্মা আমি ; (৩৪) সকলের ক্ষয়কর্তী মৃত্যু, 
এবং পরে জন্মগ্রহণকর্তাদের উৎপত্তিস্থান আমি; স্ত্রীলৌোকদের মধ্যে কীর্তি, 
জী, এবং বাণী, স্থৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা আমি । 
। ( কাঁ্ডি, গর, বাণী ইত্যাদি শব্ধে সেই সেই দেবতাই বিবক্ষিত। মহাভারতে 
॥ ( আদি, ৬৬. ১৩, ১৪ ) বর্ণিত আছে যে, ইহাদের মধ্যে বাণী ও ক্ষম। ছাড়ি! 
। শেষ পাঁচ, এবং অপর পাচ ( পুষ্টি, প্রদ্ধা, ক্রিয়া, লজ্জ। ও মতি ) উভয় মিলিয়া 
। মোট দশ দুক্ষের কন্যা। ধর্মের 'সঙ্গে বিবাহ হইবার কারণে ইহাঁদিগকে 
॥ ধর্মপত্বী বলে ।' ] 

(৩৫) সাম অর্থাৎ গানের যোগ্য বৈদিক স্তোত্রসমূহের মধ্যে বুহৎ সাম, 



গীতা, অনুবাদ *ও টিপনী--১০ অধ্যায় । শপ৭গ:' 

দুতং ছলয়তামন্মি তেজস্তেজস্বিনাম হম্। 
জয়োহশ্যি ব্যবসায়োহন্মি সং সন্ববতামহম্।। ৩৬ | 
বৃষ্ণীণাং বাহ্থদেবোহস্মি পাগুবানাং ধনঞজয়ঃ | 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥ 
দণ্ডে! দময়তামস্মি নীতিরশ্মি জিগীষতাম্। 
মৌনং চৈবাশ্যি গুহাণাং জ্বানং জ্কানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥ 
যচ্চাপি সর্ববভূতানাং বীজং তদহুমজুনি। 
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্মিয়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥ 
নান্তোহুস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ। 
এব তৃদ্দদেশতঃ প্রোক্তে। বিভৃতেবিস্তরে। ময়! ॥ ৪০ ॥ 

( এবং) ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ আমি; আমি মাসের মধ্যে মার্মশীর্ষ 
এবং খতুগণের মধ্যে বসন্ত । 
॥ [মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষকে প্রথম স্থান এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, সে 
। সময়ে বারে! মাস মার্গশীর্য হইতেই গণনা করিবার রীতি ছিল,_-আবকাল 
। যেমন চৈত্রমাস হইতে হম়--( মভ1, অন্ক, ১০৬ ও ১০৯) এবং বান্ীকি- 
| বামারণ ৩. ১৬)। ভাগবুতেও (১১. ৯৬, ২৭) এই প্রকারই উল্লেখ 
। আছে। আমি আমার “ওরারণ” গ্রন্থে লিবিক্াছি যে, মুগশীর্য নক্ষবত্রকে 
। অগ্রহায়ণী অথবা বর্ষারস্ভতের নক্ষত্র বলিত; যখন মৃগাি নক্ষত্রগণনার প্রচার 
। ছিল তখন যুগ নক্ষত্র প্রথম অগ্রস্থান পাইয়াছিল, এবং এই কারণেই আবার 
। মার্গশীর্ষ মাসও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়! থাকিবে । এই বিষর এখানে বাহুল্য- 
॥ ভয়ে বেশী দ্বীর্থ কর! উচিত নহে । ] 
(৩৬) আমি ছলনাকারীদের মধ্যে দূত, তেজন্বীদের তেজ, (বিজয়ী 
পুরুষদের ) বিজয়, ( দুঢ়নিশ্চয পুরুষদের ) নিশ্চয় এবং সবশীলদের সত্ব আমি। 
(৩৭ ) আমি যাদবদের মধ্যে বাস্থদেব, পাগুবদের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদের মধ্যে 
ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে কবি শুক্রাচাধ্য । (৩৮) আমি শাসনকর্ত।দের দও, 
জয়েচ্ছুদের নীতি, এবং গুহ্যসমুহের মধ্যে মৌন । জানীদের জ্ঞান আমি। 
(৩৯.) এই প্রকারেই হে অঙ্ছুন! সকল ভূতের বাহা কিছু বীজ তাহা! আমি 
এমন কোনও চর-অচর ভূত নাই যাহা! আমাকে ছাড়িয়। আছে। (৪*) হে 
পরস্তপ! অচমার দিব্য বিভূতিসমূহের অস্ত নাই। বিভূতিসমূহের এই বিস্তার 
আমি (কেবল) দিগদর্শনস্বূপে বলিয়াছি । 
। [ এই প্রকারে মুখ্য মুখ্য বিভুতিসমুহ বলিয়। এক্ষণে এই প্রকরণের উপসংহার 
। করিতেছে ন-- ] 

৯. 



৭৭৮ গীত' রহস্য অথবা কর্দমযোগশাঞ্জ | 

$$ যদ্যত বিভূতিমত সত্বং শ্রী "দুর্জিতমেব বা। 
তন্তদেবাবগস্থ ত্বং মম তেজোহংশসম্ত?ম্ ॥ 3১ ॥ 
অথবা বুনৈতেন কিং জানেন তবাভ্ভুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্সমেকাংশেন স্থিতে! জগণ্ড ॥ ৪২ ॥ 

ইতি শ্রীমগ্ূগব্দগীতান্থ উপনিষ থু ব্রব্ববিদ্ায়াং ফোগশাস্তরে শ্রীরুষ্ণা্ভুনসংবাদে 
বিভৃতিষোগো। নাম দশমোহদ্যায় ॥ ১০ ॥ 

(৪১) ে বন্ত বৈভব, লক্ষ্মী বা প্রভাবধুক্ত, তাহা তুমি আমার তেজের 
অ.শে উৎপপ্ন জান। (৭৪২) অথবা হে অজ্ঞুন! তুমি এই. বিস্তার জানিয়া 
কঙ্িবে ক? (সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি যে, ) আমি নিজের এক(ই) অংশের 
দ্বগ এই সমস্ত জগতকে ব্যাপ্ত করিয়৷ রহিরাছি । 
। [ শেষের প্লোক পুরুষহ্ক্তের এই খকের ঠিত্তিতে উক্ত.হইয়াছে-_“পাদদোস্য 
'বিশ্বা ভূতানি ব্রিপাপস্যামৃতং দিবি” (খা. ১০. ৯০, ৩), এবং এই মন্ত্র ছান্দোগ্য 

। উপনিষদেও (৩. ১২, ৬) আছে। “অংশ+ শব্ষের অর্থ গীতারহস্যের নবম 
। প্রকরণের শেষে (২৫০ ও ২৫, পৃঃ) খুলিয়া দেওয়। হইয়াছে । ইহা সুল্পষ্ট 
৷ ষে, ষখন ভগবান নিজের একই অংশের দ্বারা এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, 
। তখন ইহ অপেক্ষা ভগবানের পূর্ণ মংম। অনেক অধিক হইবেই) এবং ভহ। 
। বলিবার জন্যই শেষ শ্লোক বল। হইয়াছে । পুরুষস্ক্রে তে স্পষ্টই বল আছে 
। ষে “এতাবান্ নদ্য মহিনাহতভো৷ জ্যায়াংশ্চ পুরুষ*””--এইটুকু ইহার মহিমা, 
| পুরুষ তে। ইহ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ । ] 

এই প্রকারে শ্ভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপ নিষদে, বঙ্গবিদ্যাস্তর্গত 
ষোগ--অর্থাৎ কম্মষোগ --শান্ত্রবিষর়ক, শ্রীকষ্চ ও অঞ্জনের সংবাদে, 

বিভূতিঘোগ নামক দশম অধ্যায় সমীপ্ত হইল। 

একাদশ অধ্যায়। 

[ যখন পুর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান নিজের বিভূর্তিমমূহ বর্ন করিলেন, তখন উহ! 
শুনিয়া অন্ফুনের পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা হুইয়াছিল। ভগবান 
উহ্থীকে যে বিশ্বরূপ দেখাইরাছিলেন, তাহার বর্ণন। এই অধ্যায়ে আছে। এই 
বণন। এক্সপ দরদ যে, গীতার উত্তম অংশের মধ্যে ইহা পরিগণিত হয়. এবং 
অলান্য গীভার ন্চাতাগণ ইহারই অনুকরণ করিয়াছেন। প্রথমে অজ্জুন 
1জজা।স। করিতেছেন-_) 



গীতা, অনুবাদ ৪ টিপ্পনী--7১১ অধ্যায়। ৭৭৯ 

একাদাশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অজ্জুন উবাচ। 
মদন্ুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাতসংভ্িতম্,। 
বণ ত্বয়োক্তং বচদ্স্তন মোহোহযং বিগতে। মম॥ ১ 
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতে বিস্ততশো ময়! । 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাআযমপি চাব্যরম্ ॥ ২ ॥ 
এবমেতদ্ যথাথ ত্বমাতআানং পরমেশ্বর,। 
ভ্রষট,মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুযোত্তম ॥ ৩ ॥ 
মন্যসে মদি তচ্ছুকাং ময়া দ্রষ্ট মিতি প্রভে।। 
যোগেশ্বর ততো মে হং দর্শয়া আ্মানমব্যয়ম ॥৪॥ 

অজ্ঞুন বলিলেন--(১) "মামার প্রতি অন্রগ্রহ প্রকাশ করিয়া তুমি অধাত্ম- 
সংহ্ঞক যে পরম গুহা বিষর় বাঁললে, তাহ! দ্বারা আমার এই মোহ চলিয় 
যাইতেছে । (২) এইরূপেই হে কমলপত্রাক্ষ ! ভূতসকলের উৎপতি, লয়, 
এবং (তোমার ) অক্ষয় মাহাত্মা ও আমি তোমার নিকট সবিস্তার গুনিয়াছি। 
(৩) ( এখন )হে পরমেশ্বর ! তুধি নিরের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছ, হে পুরুষোত্তম ! 
আমি তোমার এর প্রকার এশ্বরিক স্বরূপ (প্রতাক্ষ ) দেখিতে চাহ । (৪) 
হে প্রভে।! যদি তুমি মনে কর যে, গ্র প্রকার রূপ আমি দেখিতে পারি, তবে 
হে যোগেশ্বর ! তুম নিজের অব্য় স্বরূপ আমাকে দেখাও । 
॥ [সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান আরন্ত করিয়া সপ্তম ও অষ্টমে পরমেশ্থবের 
। অক্ষয় অথবা অবাক্ত রূপের এবং নবম ও দশমে অনেক ব্যক্ত রুপের ফে 

। জ্ঞান বলিক্বাছেন, তাহাংকই জজ্জুন প্রথম শ্রোকে “অধ্যার্ ঝলিস্বাছেন। 
॥ এক অব্ক্ত হইতে অনেক বাক্ত পদার্থ নিশ্মিত হইবার ষে বর্ণনা সন্তম 
। ( ৪-১৫ ), অষ্টম (১৬-২১), এবং নবম (৪-৮) অধ্ায়ে আছে, তাহাই “ভূত- 
॥ সকলের উৎপত্তি ও লন্পঈ এই শবে দ্বিতীয় শ্লোকে অভিপ্রেত হুইয়াছে। 
॥ তৃতীয় গ্লেংকের ছুই অদ্ধাংখকে ছুই বিভিন্ন বাক্য ধরিয়া কেহ রেহ উহার 
॥ অর্থ করেন যে, «হে পরমেশ্বর! তুমি নিজের যেরুপ ( স্বরূপের ) বর্ণন! 
। করিলে, তাহ সতা ( অর্থাৎ আমি বুঁঝিয়! গিয়াছি ); এখন হে পুরুষোত্তম ? 
। আমি তোঁমার শ্বরিক স্বরূপ দেখিতে চাহি” ( গীতা, ১৯. ১৪)। কিন্ত 
৷ উভয় পংক্তিকে মিলাইয়৷ একই বাক্য ধরিলে ঠিক জান! হয় “এবং পরমার্থ- 
। প্রপা। টীকাতে এইরূপ করাও হ্ইরাছে। চতুর্থ লৌকে যে যোগেশ্বর' শক 
। আছে, উহার অর্থ -যোগসমুহের ( যোগীদগের নহে) ঈশ্বর (১৮, ৭৫)$ 



৭৮৩ গীতারহপ্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র $ 

ওভগবান্গবাচ । 

$$ পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশৌহ্থ সহত্রশঃ | 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫॥ 
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্থিনৌ মরুতস্তথা । 
বহুন্যদৃষ্টপৃর্ববাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥ 
ইহৈকম্থং জগৎ কৃতন্সং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ । 
মম দেহে গুড়ীকেশ যচ্চান্যদ্দ_ফ্টমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥ 
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টমনেনৈব স্বচক্ষুষ। । . 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যৌএমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥ 

। যোগের অর্থ পুর্বে ( গী, ৭. ২৫ এবং ৯. ৫) অবাক্ত রূপ হইতে ব্যক্ত কৃষি 
। নির্মাণঃকরিবার সামর্থ অথব! যুক্তি কর! হইয়াছে; এক্ষণে সই সামর্থ্যের 
। দ্বারাই বিশ্বরূপ দেখাইতে হইবে, এই কারণে এস্থলে “যোগেশবর” সন্বেংধনের 
। প্রয়োগ হেতুগর্ভ। ] ৰ 

শ্ীভগবানকহিলেন--( ৫) হে পার্থ! আমার অনেক প্রকারের, অনেক 
রঙ্গের, এবং আকারের ( এই ) শত শত অথব হাজার হাজার দিব্য রূপ দেখ। 
(৬) এই দেখ (বারো) আদিতা, (আট) বন্থু, (এগারো ) রুদ্র, (ছুই ) 
অখিনীকুমার, এবং (৪৯) মরুদগণ । হেভারত! এই অনেক আশ্চর্য্য দেখ, 
যাহ পুর্বে কখনও ন] দেখিয়া থাকিবে । 
। [নারারণীয় ধর্খে নারদকে যে বিশ্বরূপ দেখানো হইয়াছে, উহাতে এই 
॥ বিশেষ বর্ণনা আছে ষে বামদিকে বারে! আদিত্য, সম্মুখে আট বস্থু, দক্ষিণ- 
। দিকে এগারে। কুদ্র এবং পশ্চাতে ছুই অশ্বিনী'কুমাত্র ছিলেন ( শাং ৩৩৯, 
॥ ৫০-৫২)। কিন্তু এই বর্ণনাই যে সর্বত্র বিবক্ষিত হইবে, তাহার কোনই 
। প্রয়োজন নাই (মভা, উ. ১৩৯)। আদিত্য, বস, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার 
। এবং মরুদগণ ইহারা বৈদিক দেবতা ;) দেবতাদের চাভুর্বর্টাভেদ মহাভারতে 
। (শাং, ২১৮, ২৩, ২৪) এই বল। হইয়াছে যে, আদিত্য ক্ষতির, মবুদগথ বৈশ্য, 
। এবং অশ্বিনীকুমার শুদ্র। শতপথব্রাঙ্ষণ ১৪, ৪. ২, ২৩ দেখ। ] 
(৭) হে গুড়াকেশ! আজ এখানে সমাগত সমস্ত চর-অচবু জগত দ্গেখিয়! 

লও) আরও, যাহা কিছু তোমার দেখিবার ইচ্ছ! হয়, তাহা আমারই ( এই ) 
দেহে দেখিয়। লও! (৮)কিস্ তুমি নিজের এই দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতে 
পারিবে না, তোমাকে আমি দিব্য দৃষ্টি দিতেছি, (ইহা স্বারা) আমার এই 
'ধশ্বরিক যোগ অর্থাৎ যোগসামর্থয দেখ! : 



গীত।, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১১ অধ্যায়। ৭৮১ 

সুঞ্জয় উবাচ। 

' 8$ এবমুতা, ততো! রাজন্ মহাযোগেশ্বরো! হরিঃ | 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥ 
অনেকবক্ত,নয়নমনেকাভূতদর্শনম্ | 
অনেকদিব্যা ভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১৪ ॥ 
দিব্যমাল্যান্বরধবং দিব্যগন্ধানুলেপনম্। 
সর্ববাশ্চধাময়ং দেবমনন্তং বিশ্বচোমুখম্ ॥ ১১ ॥ 
দিবি সূর্যযসহত্রসা ভবে যুগপদুম্িতা | 
যদ্দি ভাঃ সদৃশী সা! স্যাদ্ ভাসম্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২॥ 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃতনং প্রবিভক্তমনেকধা। 
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ুবস্তদা ॥ ১৩ ॥ 
ততঃ স বিন্ময়/বিষ্টো৷ হৃষ্টরোম! ধনগ্জয়ঃ | 
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥ 

অজ্জুন উবাচ। 
$$ পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।. 

্রক্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃযীংশ্চ সর্বানুরাগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫॥ 

সঞ্জয় বলিলেন__( ৯) আবার হে রাজ। হৃতরাষ্র! এই প্রকার বলিয়া 
যোগসমূহের প্রভু হরি অজ্জুনকে ( নিজের ) শ্রেষ্ট পরশ্বরিক রূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ 
দেখাইলেন। (১০) উহার অর্থাৎ বিশ্বরূপের অনেক মুখ ও চক্ষু ছিল, এবং 
উহাতে অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয্লাছিল, উহার উপরে নানাবিধ অলঙ্কার 
ছিল এবং উহাতে নানপ্বিধ দিব্য আযুধ সজ্জিত ছিল। (১১) অনস্ত, 

সর্বতোমুখী এবং সকল আশ্চর্ধোর দ্বারা! পূর্ণ দেবতার দিব্য স্থগদ্ধি রূপটান 
লাগানো ছিল এবং তিনি: দিব্য পুষ্প ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। (১২) 

যদি আকাশে এক হাজার স্র্যের জ্যোতি একত্র হয়, তবে তাহ! সেই মহাত্মার 

কাত্তির সমান (কতকটা) দেখিতে হয়। (১৩) তখন দেবাধিদেবের এই 
শরীরে নানাপ্রকারে বিভক্ক সমস্ত জগত অজ্জুনকে একত্র দেখাইলেন। (১৪) 

আবার আশ্চর্ষ্যে ভূবিয়া যাওয়াক্স উহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল ) 'এবং অবনত- 
মন্তকে নমস্কার করিয়া. এবং করষোড়ে এ অজ্জুন দেবতাকে বলিলেন-_. 

অজ্জুন বলিলেন-«-€ ১৫) হে দেব! তোমারই এই দেহে*সুকল দেবতাকে 
এবং নানাপ্রকার প্রাণীসমুদয়কে, এই প্রকার কমলাদনেই উপবিষ্ট (সকল 
দেবতার ) গ্রতু ব্রঙ্মদেব, সকল খবি, এবং (বান্থকি' প্রভৃতি ) সমস্ত দিব্য 



৭৮২ গীত:রহস্য অথবা কন্দযে গশাস্ত্র । 

অনেকবাহুদরসক্ত,নেত্রং পণ্যামি ত্বাং সর্ব তাহনন্তরূপস্ । 
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তব/দং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর রিশ্বরূপ ॥ ১৬॥ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তোজোরাশিং সর্বতো দী'গ্তনন্তম্। 
পশাষি ত্বাং দুনিরীক্ষ্যং সমন্তাঙ দীপ্তানলার্কছু।তিম প্রামেয়ম্ ১৭) 
ত্বমক্ষরং পরমং বেদি হপাং ত্বমসা বিশ্বস পরং নিধানম্। 

_ ভ্বমব্যহঃ শাশ্বতবর্মগোপ্তা মনাতনস্ত্রং পুরুষে মতো মে | ১৮ * 
অনাদিমধ্যান্তমনন্তনীর্যামনন্তবাহুং শশিসূর্যানেত্রম্। 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহু চাশবক্ত.ং ব্বতেজপসা বিশ্ব মদং তপন্তম্॥ ১৯ ॥ 
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদম গ্রং হি ব্যাপ্ডং ত্বঘৈকেন দিশম্চ সর্বাঃ | 
দৃষ্ট,াডুতং রূপমুগ্রং তবদং লোকক্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্থান্ ॥ ২০ ॥ 
অমী হি ত্বাং স্থুরসংঘা বিশন্তি কেচিন্তীতাঃ প্রাগ্ডলয়ো গৃণ্তি। 
স্স্তীতুত্। মহর্ষিসিদ্ধদংঘ।ঃ স্তুবন্তি ত্বাং জ্তৃতিভিঃ পুক্ষলাভিঃ ॥২১॥ 
রুদ্রাদি যা বসবে! যে চ সাধ্য। বিশ্বেহশি রন মরু হস্চোম্মপাশ্চ। 
গন্ধরবযক্ষান্তরসিদ্ধসংঘ। বীক্ষন্তে ত্বাং বিন্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥ 

সর্পকেও আমি দেখিতেছি। (১৬) অনেক বাছ,'অনেক উদর, 'অনেক মুখ 
এবং অনেক নেত্রধারী. অনন্তরূপ তোমাকেই 'আমি ' চারিদিকে দেখিতেছি ; 
কিন্ত হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ ! তোমার ম! অন্ত, না মধ্য এবং না আদিই আমি 
(কোথাও ) দেখিতেছি । (১৭) কিরীট, গদা ও চক্রধারী, চারিদিকে প্রভা- 
বিস্তারকারী, তেজোময়, দীপ্ত অগ্নি ও স্্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, নয়নের দ্বার! 
দেখিবারও অশক্য এবং অপার (ব্যাপ্ত ) তোমাকেই যেখানে-সেখানে দেখিতে 
পাইতেছি । (১৮) তুমিই চরম জ্ঞেয় অক্ষর (ক্রহ্ম), তুমিই এই বিশ্বের চরম 
আশ্রয়, তৃগিই অব্যয় এবং তুমিই শাশ্বতধর্ম্ের রক্ষক ;আঁমি তোম কেই সনাতন 
পুরুষ জানিতেছি । (১৯) ষাঙ্ার না আদি, না মধ্য ও না অন্ত আছে, অনস্ত যাহার 
বাহু, চন্ত্র ও স্ধ্য ধাহার নেত্র, প্রজ্বলিত অগ্নি বাগার মুখ, এইরূপ অনন্তশক্তি 
তুমিই নিজের তেজে এই সমস্ত জগতকে তপ্ত করিতেছে; তমার এইপ্রকার 
রূপ আমি দেখিতেছি। (২০) কারণ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এই ( সমস্ত) 
ব্যবধান এবং সকল দিক এক! তুমিই বাপ্ত কারয়া রহিয়াছ। হে মহাত্বন ! 
তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্র রূপ দেখনা! ত্রেলোক্য (ভয়ে) বাধিত হইতেছে । 
(২১) এই দেখ, দেবতাদের সকলে তোমাতে প্রবেশ করিতেছেঁ, ( এবং ) 
কেহ কেহ ভয়ে“করধোড়ে প্রার্থনা করিতেছে, (এবং) ন্য্তি, স্বস্তি” বলিয়। মহর্ষি 
এবং সিদ্ধদিগের সকলে অনেক প্রকার স্তোত্রের দ্বারা তোমারই স্তর্তি করি- 
তেছে। (২২) রুদ্র ও আদিত্য, বসু ও সাধ্যগণ, বিশ্বেদেব, (ছুই) আশ্বনী- 



গীতা, অনুবাদ ও টিপনী--১১ অধ্যায় । ৭৮৩ 

বূপং মহত্তে বহুনক্ত নেত্রং মহাবাহে বন্বাহুরুপাদম্। 
বছুদরং'বন্ুদংগ্যকরালং দৃষ্ট। লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তখাহম্॥ ২৩ ॥ 
নতঃস্পৃশং দীগুমনেকবর্ণং ব্যান্তাননং দীগুবিশালনেত্রম্। 
দৃষট। খি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাক্সা ধু-ড* ন বিন্নামি শমং চ বিষে! ॥২৪। 
দ্রংঘ্করালানি চ তে মুখান দৃষ্টেব "ালানলসন্িভভানি। 
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫॥ 
অমী চ ত্বাং ধূহরাষ্রস্য পুত্রাঃ সর্বেব সহ্বাবনিপালসংঘৈঃ। 

: ভীস্বে। ভ্রেণঃ সূতপুত্রস্তথ।সৌ সহাম্মদীযৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥ 
বক্তণণি তে ত্বরমাণ! বিশান্ত দংষ্াকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্বিলগ্না দশনা স্তরেধু সংদৃশ্যন্তে চণিতৈরুত্তমালৈ2 ॥ ২৭ ॥ 

কুম।র, মরুদগণ, উম্মপ। অর্থাৎ পিতৃগণ ও গন্ধব্ব, ষক্ষ, রাক্ষস ও সিদ্ধদিগের 
দ্লকে-দল সকলেই বিান্মত হুইয়। তোমারই দিকে দেখিতেছেন। 
॥ [শ্রাদ্ধ পতৃগণকে যে অন্ন দেওয়া যায়, তাহারা উহা! যতক্ষণ গরম থাকে, 
। ততক্ষণই উহ গ্রহণ করেন, এই কারণেই উহাদ্দিগকে 'উন্মপ1 বলে (মনু, 
॥ ৩. ২৩৭ )। মনুস্থতিতে (৮. ১৯৪-২০০ ) এই পিতৃগণেরই সোমসদ্, অগ্রিঘাত্ত, 
। বহিষন্, সোমপ।, হুবিস্ম$ন্, আজ্যপা৷ এবং :সুকালিন, এই সাত প্রকার গণ 
॥ বল৷ হইয়াছে । আদিত্য প্রভৃতি দেবত। বৈদিক । উপরের ষষ্ঠ শ্লোক দেখ। 
॥ বুহুদারণ্যক উপনিষদে (৩. ৯, ২) বর্ণিত হইয়াছে যে, আট বসু, এগারে! 

| রুদ্র, বারেো। আদিত্য এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি মিলিয়। ৩৩ দেবতা; এবং 
॥ মহাভারত আদিপর্বে ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে এবং শাস্তিপর্ব ২০৮ অধ্যায়ে 
। ইঠাদিগের নাম ও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । ] 
(২৩) হে মহাবাছু!, তোমার এই মহান, অনেক মুখ, অনেক চক্ষু, 
অনেক বাহু, অনেক উরু, অনেক পদ, অনেক উদর এবং অনেক বৃহৎ দত্তের 
জন্য ভয়ঙ্করদর্শন রূপ দেখিয়া সকল লোকের এবং আমারও ভয় হইতেছে। 
(২*) গগনম্পর্শী, প্রকাশবান, অনেকবর্ণ, বিস্তৃতসুখব্যাদান এবং বিশাল 
উজ্জ্বল নেত্রযুক্ত তোমাকে দেখিয়া অস্তরাত্বা ব্যথিত হইতেছে; এই কারণে 
হে বিষ! আমার ধৈর্য্য বিদুরিত হইয়াছে এবং শাস্তিও যাইতে চলিয়াছে ! 
(২৫) বুহৎ দন্তের ভনা করাল এবং প্রলয়কালীন অগ্নির সমান তোমার 
(এই ) মুখ দেখিলেই আমি দিশাহারা হই এবং মুনও স্থির হয়না। হে 
জঠান্িব'স, দেবাধিদেব ! প্রসক্প হও! এই দেখ! রাজল্যবর্ণের সহিত 
ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র, ভীন্ম, দ্রোণ এবং এই হুতপুত্র (কর্ণ), আঁমারও পক্ষের 
মুখ্য-মুখ্য যোষদের সঙ্গে, (২৭) তৌমারই দংগ্রাীকরাল এই অনেক ভয়ঙ্কর 



৭৮৪ গীতারহস্য অথব! কন্মমোগশাস্ত্র | 

যথা নদীনাঁং বহবোহম্ুবেগাঃ সমুদমেবাতিমুখা ভ্রবস্তি | 
তথা তবামী নরলোকবীরা1 বিশস্তি বঞ্ত।ণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥'২৮ ॥ 
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সম্বদ্ধবেগাঃ । 
তখৈব নাশায় বিশস্তি লোকাম্তবাপি বক্তাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥ 
লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তাল্লেডকান্ সমগ্রান্ বদনৈম্ত্বলন্তিঃ | 
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষে! ।।৩০ 
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তৰ প্রবৃত্তিম্।॥॥ ৩১ ॥ 

শ্ীতগবানুবাচ। 

$$ কালোংস্রি লোকক্ষয়কৃত প্রবৃদ্ধে লোকান্ সমাহর্তূমিহ প্রবৃত্তঃ | 
খতেইপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেংবস্থিতাহ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২ 
তস্মান্বমুত্তি্ঠ শো! লভন্ব জিহ! শত্রুন্ ভূংক্ষ। রাজ্যং সমৃদ্ধম্। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পুর্ববমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥ 

সুখে ত্বরা সহকারে প্রবেশ করিতেছে ১) এবং কেহ কেহ দাতের মধ্যে লাগিয়! 
থাকিয়! চূর্ণিতমন্তকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। (২৮) তোমার অনেক প্রজ্জলিত 
মুখে, নদীসকলের বৃহৎ বৃহৎ প্রবাহ যেমন সমুদ্রেরই দিকে চলিয়া যায়, মনুষ্য- 
লোকের এর বীরসকল সেইরূপই প্রবেশ করিতেছে । (২৯) জ্বলন্ত অগ্নিতে 
মরিবার জন্য অত্যন্ত বেগে যেমন পতঙ্গ ঝাঁপাইক়া পড়ে, সেইবূপই তোমারও 
অনেক বক্ত মধ্যে (এই ) লোকের! মরিবার জন্য অত্যান্ত বেগে প্রবেশ করি- 
তেছে। (৩*)হেবিঞু! চারিদিক হইতে সকল লোককে নিজের জলস্ত 
মুখপমৃহ হইতে বাহির করিয্! তুমি জিভ চাটিতেছ ! এবং, তোমারই উগ্র প্রভা- 
সমূহের তেজে সমগ্র জগতকে ব্যাপ্ত করিয়। (চারিদিক ) চমকাইতেছে। (৩১) 
আমাকে ব্ল যে, এই উগ্ররূপধারী তুমি কে? হে দেবদেবশ্রেষ্ঠ! তোমাকে 
নমস্কার করিতেছি! প্রসন্ন হও! আমি জানিতে চাহি যে, আদিপুরুষ তুমি 
কে। কারণ আমি তোমার এই কাধ্য প্রবৃত্তি মোটেই ) জানি না। 

ভগবান বলিলেন-(৩২) আমি লোকসমূহের ক্ষয্নকর্তী এবং বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত কাল”? এখানে লোকসমুহের সংহার করিতে আসিয়াছি। তুমি না 
হয়, তথাপি ( অর্থাৎ তুমি-কিছু না! করিলেও ) সৈন্যদের মধ্যে দণ্ডায়মান এই 
সকল যোদ্ধা! নষ্টোন্গুখ (মরণোন্ুখ )) ( ৩৩) অতএব তুমি উঠ, যশ লাঁভ কর, 
এবং শক্রদিগকে জন করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। আমি ইহাদিগকে 
পূর্বেই মারিয়! রাখিয়াছি; (এই জন্য এখন ) হে সব্যদাচী (অজ্ছুন) ! তুমি 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লশী_-১১ অধ্যায় । ৭৮৫ 

জোণং 5 ভীক্ষংচ জযজ্রথং চ কর্ণ তথান্যানপি যোধবীরান্। 
ময়। হতাংঘধীং জ।হ,ম! ব্যবিউ। যুন্ধ্য্থ জেতাসি রণে সপত্বান্ ॥ ৩৪ ॥ 

সঞ্জয় উবাচ । 
$$ এতচ্ছ স্ব বচনং কেশবস্য কুতাগ্ুলির্বেপমানঃ কিরীটী । 

নমস্কত্বা ভূয়এবাহ কৃষ্ং সগদ্ধগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য +৩৫ ॥ 
অজ্ঞুন উবাচ । 

স্থানে হাষীকেশ তব প্রকীব্ত্যা জগ্রত প্রহ্ৃষ্যত্যন্ুরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো! ভ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিন্গসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥ 
কল্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীরসে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকত্রে । 
অনন্ত দেবেশ জগনিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ ততপরং ষ ॥ ৩৭ ॥ 

কেবল নিমিত্তের জন্য ( সন্ধুখবর্তী ) হও (৩৪) আমি ফ্রোপ, ভীম্ম, জয়দ্রথ ও 
কণ এবং এইরপই অন্যান্য বীর যোদ্ধাদিগকে ( পূর্বেই ) মারিয়া! রাখিয়াছি £ 
উহাদিগকে তুমি মার; বিমুঢড় হইও না! যুদ্ধকব! তুমি যুদ্ধে শক্রদিগকে 
পরাজিত করিবে। ৃ্ 

। [সার কথা, বখন শরীক সন্ধির জন্য গিয়াঁছলেন, তখন হর্যোধনকে মিলনের 
1 কোনই বিষর না শুনিতে দেখিয়া তীন্ম শ্রীকৃষ্ককে কেবল কথায় বলিয়াছিলেন 
1 যে, “কালপক্কমিদং মন্যে সর্বর্বং ক্ষত্রং জনার্দন” ( মনা. উ. ১২৭. ৩২ )-- এই 
। সমস্ত ক্ত্রিপ্ন কালপক্ হইয়া! গিপ্লাছে। সেই উক্তিরই 'এই প্রতাক্ষ দৃশ্য প্রীকষ 
। নিজের বিশ্বরূপের দ্বার) অক্ুনকে দেখাইয়! ছিলেন (উপর ২৬-"১. শ্রোক 
।দেখ)। কন্মবিপাক প্রক্রিয়ার এই সিদ্ধান্তও ৩৩ম ল্লোকে আনিক্াছে যে, হু 
| মনুষ্য নিজের কর্মের দ্বারাই মরে, উহাকে মারে যে, সে কেবল নিনিস্ত, 
( এইজনা হতাকারীকে উহার দোষ লাগে না। ] 

সঞ্জয় বলিলেন €৩৫ 1 কেশবের এই উক্তি শুনিয়া অজ্জুন অত্যন্ত ভয়তীত 
ইয়া গেলেন, রুদ্ধরুঠে কাপতে কাপিতে করষোড়ে নমস্কার করিব উনি 

'শ্রীকফ্ের নিকট নত্র হইয়া আবার বলিলেন-_অজ্ঞুন বলিলেন (৩৩৬, হে 

'হ্ববীকেশ! (সমস্ত) জগত তোমার (গুণ-) কীর্তন করিয়া প্রসন্ন হয়ঃ এবং 
€ উহাতে ) অন্ুত্রক্ত খাকে, রাক্ষল তোমাকে ভয় করিয়া! (দশ) দিক পলান্বন 

করিতেছে, এবং সিদ্ধপুকরুষদিগের সংঘ তোমাকেই নমস্কার করিতেছে, এই 
(সমস্ত) উচিতই হইতেছে। (৩৭) হে মহাত্মন্! তুমি ব্রচ্মদেবেরও আদি-. 
কারণ এবং তাহা হইতে ও শ্রেষ্ট ;-তোমার বন্দনা তাাঙ্াার। কি* প্রকারে না 

' করিবেন? হে অনন্ত! হে দেবদেব!. হে জগন্গিবাপ ! সৎ ও অসৎ তুমিই 
' হইতেছ, এবং এই উভয়ের অতীত ষে অক্ষর আছেন, তাহা ও তুম্ই। 

ঘি ৪9 



৮৬ শ্বীতারহস্য অথব। কর্মযোগশাস্ত্র ॥ 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুবঃ পুরাণস্তীসপ্য বিশ্বসা পরং নিধানস্.। 
বেত্তাহসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম স্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮॥ 
বাযূর্যমোহগরির্বরূণঃ শশাঙ্ক; প্রজাপতিস্তবং প্রপিতামহুশ্চ | 
নমোনমন্তেহস্ সহশ্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো! নমন্তে ॥ ৩৯ ॥ 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্ত তে সর্বত এৰ সর্ব । 
অনন্তবীধ্যামিতবিক্রুমন্ত্বং সর্থং দমাপ্লোধি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৩০ ॥ 

| [গীতা ৭,২৪১৮, ২০? এবং ১৫, ১৬ হইতে দেখা যায় যে, সৎ ও অসৎ 
॥ শবের অর্থ এস্থলে যথাক্রমে ব্যক্ত ও অব্যক্ত অথব! ক্ষর ও অক্ষর এই সকল 
। শঝের অর্থের সহিত সমান। সৎ ও অসতের অতীত যে তত্ব আছে, তাহাই 
। অক্ষর ব্রহ্ম; এই কারণেই গীত। ১৩, ১২তে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, “আমি 
না সং না :অসং*। গীতাতে “অক্ষর শব কোথাও গ্রক্কতি অর্থে এবং 
। কোথাও বঙ্গ অর্থে প্রযুক হইরাছে। গীতা ৯, ১৯১ ৯৩, ১২ এবং ১৫, 
॥ ১৬র টিগ্ননী দেখ। ] 
(৩৮) তুমি আদিদেব, (তুমি) পুরাঁতন পুরুষ, তুমি এই জগতের পরমাধার, 
ভূমি জ্ঞাতা ও পরের এবং তুমি শ্রেষ্ঠ স্থান ; এবং হে.অনন্তরূপ ! তুমিই (এই ) 
বিশ্বকে বিস্তৃত অথব৷ ব্যাপ্ত করিয়াছ। (৩৬৯) বায়ুঃ যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, 
প্রস্তাপতি অর্থাৎ ব্রহ্ষা, এবং প্রপিতামহও তুমিই। তোমাকে হাজারবার 
নমস্কার! এবং আবারও তোমাকে নমস্কার ! 

॥ [ ব্রহ্ম/ হইতে মতীচি আদি সাত মানসপুত্র উৎপন্ন হয় এবং মরীচি হইতে 
।কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে সমব্ত প্রজা! উৎপন্ন হম্ন ( মতা, আদি, ৬৫. 
1১১); গ্রইজন্য এই মরীচি প্রভৃতিকেহ প্রজাপতি বলে (শাং, ৩৪০, ৬৫ )। 
। এই কারণেই কেহ কেহ প্রজাপতি শব্দের অর্য কশ্যপ আদি প্রজাপতি 
॥করেন। কিন্তু এখানে প্রজাপতি শব একবচনাস্ত, এই কারণে প্রজাপতির 
1 অর্থ ব্রক্ষদেবই অধিক ধর্তব্য মনে হয়, ইহ! বাভীত ব্রঙ্গা, মরীচি প্রভৃতির 
॥ পিতা অর্থাৎ সকলের পিতামহ (দাদা), অতএব পরবর্তী প্প্রপিতামহ+ 
। ( বুড়াবাবা ) পঙ্দও স্বতঃ প্রকাশ হইতেছে এবং উহার সার্থকতা ব্যক্ত 
1 হইতেছে । ] 
€(৪* ছেসর্বাত্মক ! তোমাকে সম্মুবে নমস্কারঃ পশ্চাতে নমস্কার এবং সকল 
দিক হইতেই তোকাঁকে নমস্কা্ব। তোমার বীর্য অনস্ত এবং তোমার পদ্ধাক্রুম 
অতুল, সকলের ঘথেই হইবার কারণে তুমিই “সর্ব | 
| ( সম্দুখে নমস্কার, পশ্চাতে নমস্কার এই শব্দ পরমেশ্বরের সর্বব্যাপকতা 

॥ দেখাইভেছে। উপনিষদে ব্রচ্ছের এইকপ বর্ণনা আছে-_পব্রঙ্গিবেদং অমৃতং 



গীতা, অনুবাদ, ৪ টিপ্লনী--১১ অধ্যায় । ৭৮৭ 

সখেতি মত্ব! প্ররভং যছুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অঙ্কানত! মহিমানং, তবেদং ময়! প্রসাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥ 
চ্চা বহাসার্থমসতকৃতোহসি বিহারশধ্যাসনভোজনেষু। 
একোহথবাপাচুত তৎসমক্ষং তত ক্ষাময়ে ত্বামহুম প্রমেয়ম্॥ ৪২॥ 
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্। 
ন ত্বুসমোহস্ত্যভাধিকঃ কুতোনো। লো কত্রয়েহপ্য প্রতিম প্রভাবঃ ॥৪৩| 
তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে স্বামহমীশমীড্যম্ | 
পিতেব পুর্রস্য সখেব সখুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহ্সি দেব সোঢ়ুম08৪॥ 

। পুরস্তাৎ ব্রদ্ধ পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্োর্ধং চ প্রস্থতং ব্রদ্ধেবেদং 
। বিখনিদং বরিষ্ঠনৃ* (মু ২, ২, ১১ ছাং, ৭, ২৫)। পত্রী অনুসারেই ভক্তিনার্গের 
॥ এই নতি প্রবণ স্ততি হইতেছে । ] 
(৪১) তোমার এই মহিমা ন! জানিয়! মিত্র মনে করিয়া প্রীতিবশত ভুলক্রমে 
“ওরে কৃ, “ও যাদব”, “হে সঝ।”' ইঠ্যাদি যাহ। কিছু আমি বলিয়। ফেলিয়াছি, 
(৪২) এবং হে অচ্যুত! আহার-বহারে অথব। শুইতেবসিতে, একেল। 

থাক! কালে ব দশজ্রনের,সমক্ষে আমি হাসিউপহাসে তোমার যে অপমান 
করিয়াছি, তাহার জন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি । 
(৪৩) এই চরাচর জগতের পিতা; তুমিই, তুম পুজনীয় এবং গুরুরও গুরু $ 
ত্রিভবনে তোমার সমান কেহই নাই। তখন হে অত্তুলগ্রভাব! আঁধক 
কোথা হইতে হইবে? (৪৪) তুমি স্তবনীয় এবং সমর্থ; এইজনঢ আমি 
অবনতশগীরে নমঙ্কার করিরা তোনার নিকট প্রার্থন। করিতোছ যে, পপ্রসর 
হও* | ষে প্রকার পিত! নিজের পুত্রের অথবা সখা নিজের সথার অপরাধ 
ক্ষমা করে, সেইপ্রকার €হ দেব! প্রেমিককে (তোমাকে) প্রিয়জনের 

(নিজের প্রীতিভাঞ্নের অর্থাৎ আমার, সমন্ত ) অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে । 
॥ [কেহ কেহ পপ্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহদি* এই শব্বগুলির প্প্রির পুরুষ বে প্রকার 
। নিজের স্ত্রীর” এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু আমার মতে ইহ। ঠিক নহে। 
॥ কারণ ব্যাকরণের রীতিভে পগ্রঙ্গায়াহ্সি'র প্রিয়াস়্াঃ১+ অমি অথব! 

॥ প্রিয়ায়ৈ+ অর্থসি এই প্রকার পদ্দবিচ্ছেদ হয় না, এধং উপমাদ্যোন্তক “ইব, 
। শব্বও এই পাকে ছইবারই আপিয়াছে। অতএব *প্রিয়ঃ প্রিরায়াহসিকে 
»॥ তৃতীয় উপম৷ ন৷ ধরিয়া, উপমেয় ধরাই আধক প্রশস্ত ।” 'পুত্রের” (পুন্রস্য), 
। “সার” ( সধ্যুঃ ), এই হই উপমানাতক য্যস্ত শব্বের সমান যদি "উপমেয়তে ও 
॥ "প্রিরস্য” (প্রিয়ের ) এই ষষ্ঠান্ত পদ হয়, তবে খুব ভাল হয়। কিন্ত এক্ষণে 



৭৮ ৮ গীঠারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্্র | 

অনৃস্টপূ্বিং হৃধিতোহস্মি দূ ভয়েন চ প্রব্ধিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রাঁপং প্রসীদ দেবেশ জগলিবাস ॥ ৪৫ ॥ 
কিরাটিনং গদিনং চত্রুহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্ট,মহং তথৈব | 
তেনৈব রূপেণ চতুভু্জেন সহত্রবাহো ভব শিশ্বমুর্তে ॥॥ ৪৬॥। 

শ্ীতগবানুবাচ। 
66 ময়! গ্রসন্নেন তবার্ভ্ানেদং রূপং পরং দর্শিতমান্সমযোগাত্ড।. 

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে হদন্যেন ন দৃষ্উপুর্বম্॥ ৪৭ ॥ 

। "স্থিতদ্য গতিশ্চিন্তনীয়া” এই ন্যায় অনুসারে এখানে ব্যবস্থার করিতে হইবে। 
। আমার বুদ্ধিতে ইহ মোটেই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না যে,.পপ্রয়সা* এই হথ্যাস্ত 
।স্ত্রীলিঙ্গ পদের অভাবে, বাকরণের বিরুদ্ধ *প্রয়াক়াঃ” এই য্টন্ত শ্রীলিঙ্গের 
॥পদ্দ কর বাইবে; এবং যখন এ পদ অজ্জুনের পক্ষে সঙ্গ5 না হইতে পারে, 
।তথন “ইব' শর্বংক অধাহার ধরির। পপ্রিয়ঃ প্রিরারা৮--প্রেমিক নিজের প্রিয় 
স্ত্রীর এইব্প তৃতীয় উপমা ধরিতে হইবে, এবং তাহাও শূঙ্গারাত্মক অতএব 
। অপ্রাসঙ্গিক হয় । ইহা ব্যতীত, আর এক কথা এই যে, পুত্রসা, সখ! 
। প্রিগায়'$১ এই তিন পর্দ উপমানে চলিয়। গেলে .উপমেয়ে বঙ্ঠাস্ত পদ মোটেই 
। থাকে না, এবং “মে অধব। মম” পদের পুনরায় অধ্যাহার করিতে হন্ন; এবং 

। এতট। মাথ। ঘামাইবার পর উপমান ও উপমেয়ে যেমন তেমনি বিশ্ক্তির 
। সমতা৷ হইয়া! গেল, তে। ছুইটাতে লিঙ্গে বৈষম্যের নুতন দোষ দাড়াইয়াই 
। থাকে । হ্িতীয় পক্ষে অর্থাত প্রিরায় + সর্াস এইরূপ ব্যাকরণের রীতিতে 
| শুদ্ধ ও সরল পদ করা হইলে উপমেয়ে যেখানে ষণ্ভী হওয়া উচিত, সেখানে 
।“প্রিয়ায়” এই চতুর্থী আপে,_-বস্ এইটুকুই দোষ হয় এবং সেই দোষ গুরুত্তর 
। দোষ নহে। কারণ বঠীর অর্থ এখানে চতুর্থার সমান এবং অন্যত্রও কয়েকবাব 
॥ এই প্রকার হইয়াছে । এই শ্লোকের অর্থ আমি যৈরূপ করিয়াছি পরমার্থ- 
। প্রপ। টাকাতে সেইরূপই মাছে । ] 
(৪৫) কখনও যেরূপ দেখি নাই, তাহ! দেখিয়! আমার হর্ষ হইয়াছে এবং 
ভয়ে আমার মশ ব্যাকুলও হইয়া গিয়াছে । হে জগগ্নিবাস, দেবাধিদেব ! 
প্রসন্ন হও! এবং হে দেব! নিজের সেই পূর্ব ম্বরূপ দেখাও। (৪৬) আমি 
পূর্বের সমানই কিরীট ও গদ্দাধারী, চক্রহস্ত তোমাকে দেখিতে চাহি ; 
(অতএব) হে লচঅরবাহু, বিশ্বমূর্তি! ও চতুভূর্জে রূপেই প্রকাশিত হও! 

শ্ীভগবান বলিলেন--( ৪৭ ) হে অজ্জুন! (তোমার প্রতি) প্রসন় হইয়! 

এই তেজোময়, অনন্ত, আদ্য ও পরম বিশ্বরূপ নিজেকস যোগ-সামর্থের দ্বার! 
আমি তোমাকে দেখাইলাম; ইহা তোমা! ব্যতীত অন্য কেহই পুর্বে দ্বেখে 



গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী-১১ অধ্যায় । ৭৮৯ 

৮৮ দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্ৈঃ। 
বংরূপঃ শক্য অহং নৃলৌকে দ্রহ্টং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥. ৪৮ ॥ 

না তে বাথ! ম| চ বিষ গাবে। দুষ্ট রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্। 
ব্যপেতভাঃ প্রীতমন।ঃ পুনস্তং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥ 

সপ্পয় উবাচ। 

ইত্যজুনং বাস্থুদেবস্তখোক্ত। স্বকং রূপং দর্শরামাস ভূয় । 
অশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভুঙ্কা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাআা ॥ ৫* ॥ 

অজ্ঞুন উবাচ । 

দৃষ্ট্ে দং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন | 
ইদ্দানীমন্মি সংবৃতঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥ 

নাই। (৪৮) হে কুরুবীরশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যলোকে আমার এই প্রকার শ্বরূপট 
কেহই বেদ, যজ্ঞ, স্বাধ্যার, দান, কর্ম অথবা উগ্র তপস)! দ্বার দেখে নাই» 
যাহা তুমি দেখিয়্াছ। (৪৯) আমার এইরূপ ঘোর রূপ দেখিয়া নিজের 
চিন্তকে বাখিত করিও না; এবং বিমুড় হইও না। ভর ছাড়িয়া সন্ত মনে 
আমার এ স্বরূপকেই সাবার দেখিয়া লও সঞ্জয় বলিলেন (৫০) এই 
প্রকার বলিয়া! বাহুদেব অজ্জুনকে পুনরায় নিজের ( পুর্ব ) স্বরূপ দেখাইলেন ৪ 
এবং আবার সৌম্যবূপ ধারণ করিয়া & মহাত্মা ভীত অজ্ঞুনের ধৈর্য আনয়ন 
করিলেন। 
॥ [গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ম হইতে ৮ম, ২০ম, ২২ম, ২৯ম এরং ৭*ম 
। শ্লোক, অষ্টম অধ্যায়ের ৯ম, ১ম, ১১ম ও ২৮ম শ্লোক, নবম অধ্যায়ের ২০ 
1ও ২১ম শ্লোক, পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২ম হইতে থম ও ১৫ম প্লোকের ছন্দ 
॥ বিশ্বরূপবর্ণনের উক্ত*৩৬ শ্লোকের ছন্দের অনুরূপ) অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেক 
। চরণে এগারে। অক্ষর আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে গণের কোন এক নিয়ম 
। নাই, এই কারণে কালিদাস প্রভৃতির কাব্যের ইন্দ্রবজা, উপেক্্ব্জা, উপ- 
| গ্রাতি, দোধক, শালিনী প্রভৃতি ছন্দসমূহের ঢঙ্গের এই শ্লোক বল! যায় না। 

। অর্থাৎ এই বৃত্তরচনা আর্য অর্থাৎ বেদনংহিতার ত্রিষ্প বৃত্তের অনুকরণে কর! 
। হইয়াছে ; এই কারণে গীত! খুব প্রাচীন এই সিদ্ধান্ত আরও সুদৃঢ় হইতেছে। 
। গীতারহস্য পরিশিষ্ট প্রকরণ ৫২১ পৃঃ দেখ। ] 
'অঞ্জুন বলিলেন__( ৫১) হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য ও মন্যা-দেহধারী 
রূপ দেখিয়।৷ এখন মন স্বস্থানে আসিয়াছে এবং আমি পূর্বের ন্যা* অবহিত 
হইয়। গিয়াছি। 



৭৯৩ গীতারহস্য অথব! কর্মযে গশাস্ত্র। 

গীভগবানগবাছ | 

$$ হৃহ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম | 
দেব! অপাযদ্য রূপন্য নিত্যং দর্শনকাডিকণঃ || ৫২ ॥ 
নাহুং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া । 
শক্য এবংবিধে! ভ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথ! || ৫৩ ॥ 
ভক্ত্যা তবনন্যয়। শকা অহমেবংবিধোহজ্ুন। 
ভঙ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তবেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তুপ ॥ ৫৪ ॥ 

$$ মণ্ডকর্মকূন্ মত্পরমে! মন্ত গঃ সঙ্গবর্জি ত2। 
নির্বৈরঃ সর্ববভৃতেযু ব: স মামেতি পাণুব ॥ ৫৫ ॥. 

ইতি প্রীমদ্তগবদগীতান্থ উপনিষংস্থু ব্রক্ধবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ে শ্রীকৃষ্ণ প্ধুনসন্থাদে 
বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥ 

প্ভগবান বলিলেন--( ৫২ ) আমার যে রূপ তুমি দেখিলে, তাার দর্শন- 
লাভ অত্যন্ত কঠিন। দেবতারা ও এইরূপ দেখিবার সর্বদাই ইচ্ছা করেন। 
(৫৩) যেমন তুমি আমাকে দেখিলে, রূপ আম্মাকে বেদ, তপসা, দান 
অথব! যজ্ঞ দ্বারাও ( কেহই ) দেখিতে পায় না। (৫৪9 হে অক্জুন! কেবল 
অনন্যতক্তি দ্বারাই এই প্রকার মৎসঙ্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ, আমাকে দেখ! এবং ছে 
পরস্তপ! আমাতে তত্বত প্রবেশ কর! সম্ভব হয়। 
| [ তক্তি কারলে প্রথমে পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়, এবং শেষে পরমেখরের সঙ্গে 
॥ উহার তাদাত্মা হইয়! যায় । এই সিদ্ধান্তই পূর্ববে ৪. ২৯ম এ এবং পরে ১৮, 
॥ ৫৫তে পুনরায় আসিয়াছে । গীতারহস্য্র ত্রয়োদশ প্রকরণে ( ৪৩*-৪৩২ পৃঃ) 
| ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়াছি । এখন অঞ্জুনকে সম্পূর্ণ গীগার অর্থের সার 
। বলিতেছেন] 
(৫৫) হে পাণডব! থে এই বুদ্ধিতে কর্ম করে যে, সমন্ত কর্ম আমার 

অর্থাৎ পরমের্বরের, যে মৎপরায়ণ ও সঙ্গবিরহিত, এবং যে সমন্ত প্রাণী সম্বন্ধে 
নিরবৈর, আমার সেই ভক্ত আমাতে মিলিত হয়। 
। [উক্ত ল্লোকের আশয় এই যে, জগতের সমস্ত ব্যবহার ভগবস্তকের 
। পদ্মমেশ্বরার্ণ বুদ্ধিতে করিতে হইবে ( উপরে ৩৩ম শ্লোক দেখ ), অর্থাৎ তাহার 
। সমস্ত বাবহার এই নিরভিমান বুদ্ধিতে করিতে হুইণে যে, জগতের সমস্ত 
। কর্শই পরমেশ্বরেন, প্রকৃত কর্ত' ও কারগিত| তিনিই ; কিক আমাকে নিমিত 
॥ করিয়! তিনি এই কর্ম আম! দ্বারা করাইতেছেন; এই প্রকার করিলে এ 
। কর্ম শাস্তি অথবা মোক্ষপ্রাণ্চির বাধক হয় না। শাঞ্করভাষ্োেও ইহাই উদ্ভ 



গীতা, অনুবাগ ও টিরনী---১১ অধ্যায় । ৭৯১ 

ছ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

| হইয়াছে যে, এই *ল্লোকে সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য আসিয়াছে। ইহা 
। হইতে প্রকাশ পানর যে ভক্তিমার্গ ইহা] বলে না যে, আরামে “রাম রাম” জপ 
॥ কর? প্রভাত উহার কথা এই যে, উৎকট তক্তির় সঙ্গেদজেই উৎদাহপহকারে 
| সমস্ত নিষ্কাম কর্ম করিতে থাক। সন্ন্যাসমার্গী বলেন যে ননিবৈর”র অর্থ 
। নিক্ক্িয়; কিন্তু এই অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে, এই বিষয়ই প্রকাশ করিবার 
। জন্য উহার সঙ্গে মৎকর্মরুৎ, অর্থাৎ “সমস্ত কর্ম পরমেশ্ধরের (নিজের নহে ) 
॥ জানির়। পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ত1 বিশেষণ লাগানো হুইয়াছে। এই 
॥ বিধনের বিস্তৃত বিচার গীতারহস্যের দ্বাদশ গ্রকরণে ( ৩৯৪-৪০১ 8) কর! 
। হইয়াছে । ] . 
এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত 

যোগ--অর্থাৎ কর্মযোগ-শান্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুন- 
সম্বাদে, বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ 

অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 

ঘাদশ অধ্যায়। 
[ কর্মযোগের নিদ্ধির জনা” সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞানবিজঞানের নিরূপণ আরম্ভ 

করিয়া অষ্টমে অক্ষর, অনির্দেশ্য ও অব্যক্ত ব্রন্গের স্বরূপ ব্যাথা! করিয়াছেন। 
আবার নবম অধ্যায়ে ভক্তিরূপ প্রত্যক্ষ রাজমার্গের নিরূপণ আরম্ভ করিয়া 
দশম ও একাদশে তদন্তর্গত “বিভূতিবণন+ এবং “বিশ্বরূপদর্শন” এই ছুই উপাখ্যান 
বর্ণনা করিয়াছেন) এবং একাদশ অধ্যায়ের শেষে অঙ্জুনকে এই সার উপদেশ 
দিয়াছেন যে, তক্তিসহকানে এবং অনাসক্ত বুদ্ধিতে সমস্ত কাজ করিতে থাক। 
এখন, ইহার উপর অঞ্জনের প্রশ্ন এই যে, কম্মযোগের সিদ্ধির জন্য সপ্তম ও 
অষ্টম অধ্যায়ে ক্ষর-অক্ষর-বিচার পৃর্বক পরমেশ্বরের অব্যক্ত রূপকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ 
করিয়। অব্যক্তের অথব! অক্ষরের উপামনার (৭. ১৯ ও ২৪7৮. ২১) বিষয় 
বলিয়া উপদ্দেশ করিয়াছেন যে, যুক্তচিত্বে যুদ্ধ কর (৮৭) এবং নবম 
অধ্যায়ে বাক্ত উপাসনার্প প্রতাক্ষ ধর্ম বলিয়া বলিলেন যে, পরমেশ্বরার্গণ- 
বুদ্ধিতে সমস্ত কর্মই করিতে হইবে (৯. ২৭, ৩৪ এবং ১১. ৫৫) এখন 
এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্টী ? এই প্রশ্নে ব্যক্কোপাসনার অর্থ ভক্তি । 
কিন্ত এখনে ভক্তি দ্বার! নানা বিভির্ন উপাসা অর্থ,বিবক্ষিত নহে) উপাস্য 
অথব! প্রতীক ব'হাই কেন হউক না, উহাতে একই সর্বধাপী পরমেশ্বরের 
ভারনা রাখিয়া! যে ভক্তি কর! যায়,, তাহাই প্রকৃত ব্যক্ত-উপসনা এবং এই 
অধ্যায়ে তাহাই উদ্দিষ্ট। ] 



৯২ গীতাঁরহস্য অশবা কর্্মযোগশাস্্। 

অঞ্জন উবাচ,। 

এবং সতহযুক্তা যে ভক্তান্তাং পর্যঘপাসতে | 
থে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ 

শভগবানুবাচ ' 

$$ মধ্য'বেশ্য মনে! যে মাং নিত্যযুস্তা! উপাসতে । 
শ্রদ্ধয়া পরযোপেতাস্তে মে বুক্ঞতম1 মতা ॥ ২ ॥ 

বে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্কং পয়ুন্যপাসতে 1 
সর্ববত্রগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং প্রুবস্ ॥ ৩।। 

ংনিয়ম্যেন্দ্রিয গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 
তে প্রাপ্গুবস্তি মামেব সর্ববভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪1 
ক্রেশোহ(ধিকতরস্তেধামব্যভ্গাসভখচেতসাম্। 
অব্ক্ত! হি গতিদুখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ ৫ & 

যে তু সর্ববাণি কম্্রণি মাঁ় সন্স্যস্য মতপরাঃ। 
অনন্যেনৈব ধোগেন মাং ধ্যারন্ত উপাবতে ॥ ৬ ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্ত! সৃভ্যুসংসারসাগরাত। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতস।ম্॥ ৭ ॥ 

অঙ্জুন বলিলেন--€ ১) এই প্রকান্ন সর্ব! যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া! থে 
ভক্ত তেমারই উপাসনা করে, এবং যে অব্যক্ত অক্ষর অর্থাৎ ব্রন্মের উপঃসন। 
করে, উহাদের মধ্যে উত্তম ( কর্ম-) যোগবেত। কে? 

উতপবান ববিলেন__-€ ২) আমাতে মন লাগাইয়! সর্ধদ। যুক্তচিত্ত হইয়া 
পরম শ্রদ্ধ! সহকারে ষে আমার উপাসনা করে, সে আমার মতে সর্বাপেক্ষা 
ভত্তম যুগ্ত অর্থাৎ যোগী । €৩-৪) কিন্ত ষে অনির্দেশ্য অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষগোচর, 
অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিস্ত্য ও কৃটস্থ অর্থাৎ সকলের মূলে অবস্থিত, অচল 
ও নিত্য অক্ষর অথাৎ ব্রঙ্গের উপাসন! সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিম! সর্ধব্র 
সমবুদ্ধি রাখিয়া করে, সেই সকল ভূতের হিতে নিমগ্ন (লোকও) আমাকেই 
পায়; (৫) (তথাপি) উহ্থাদের চিত্ত অবাক্তে আসক্ত থাকিবার কারণে ক্লেশ 
অধিক হয়। কারণ (ব্যক্ত দেহধারী মনুষাদের ) অবাক্ত উপাসনার মার্গ ক্টে 
সিদ্ধ হয়। (৬9 কিন্ত যে আমাতে সকল কর্দের সন্গ)াস অর্থাৎ অর্পণ করিয়। 
মৎপরায়ণ হুইন্সা অনন্যযেগে আমার ধ্যান করিয়া আমাকে ভজন। করে, 
(৭) হেপার্থ! আমাতে সংলগ্নচিত্ত এ সকল লোকের, আরম এই মৃত্যুনয় 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী--১২ অধ্যায় । ৭১৯৩ 

'মষ্যেধ মন আধত্ম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ 

$$. অথ চিত্ত সমাধাতুং ন শরুোষি ময়ি স্ফিরম্। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্ত,ং ধনগ্তয় ॥ ৯ ॥ 

ংসারসাগর হইতে অবিশম্বে উদ্ধার সাধন করি । (৮) (অতএৰ ) আমাতেই 
মন লাগাও॥ আমাতে বুদ্ধি স্থির কর, এইরূপে তুমি নিংদনোহ আমাতেই বান 
করিবে। 
॥ [ ইহাতে ভত্কিনার্গের শ্রে্ঠত! প্রতিপাঙ্িত হইয়াছে । দ্বিতীয় শ্লোকে 
1 প্রথমে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ষে, ভগবত্তক্ত উত্তম যোগী; আর তৃতীক 
| শ্লোকে পক্ষান্তরবোধক “তু” অব্যয় প্রয়োগ করিয়া, ইহাতে এবং চতুর্থ শ্লোকে 
। বলিয়াছেন যে. অব্যক্তের উপাসন। ঘে করে সেও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
। ইহ। সতা হইলেও পঞ্চম শ্লোকে ইহ] বলিরাছেন ষে, অব্যক্ত উপাসক দ্িগের 
। মার্গ অধিক ক্লেশদায়ক হয় ১ বষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে বে, অব্যন্ত 
। অপেক্ষ। ব্যক্তের উপাসন! স্থলভ ) এবং অঈম শ্লোকে এই অনুসারে ব্যবহার 

। করিবার উপদেশ অজ্ঞুনকে দিয়ুছেন। সার কথা, একাদশ অধ্যায়ের শেষে 
। (গী. ১১. ১৫) থে উপদেশ দিয়া আপিন্াছেন, এন্লে অঙ্জুন প্রশ্ন করিলে 
। পূর তাহাকেই দৃঢ় কারয়াছেন। ভক্তিমার্শে সুলতা কি, ইহা সবিস্তার 
৭ বিচার গাঁতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরণে করা হইয়াছে ; এই কারণে এখানে 
। আমি উহার পুনরুক্তি করিতেছি না । এইটুকু বলিয়া দিতেছি যে, অবান্তর 
। উপাসন। কষ্টকর হইলেও মোক্ষ প্রদই ; এবং ভাক্তমাগীর ম্মরণ রাখতে হ5।৭ 
। যে, ভক্তিমার্থেও কর্ম্ম ন। ছাড়িয়। ঈশ্বরার্পণ পূর্বক অবশা করিতে হয় । এই 
। হেতু ষষ্ঠ প্লোকে “আমাতেই সমস্ত কম্মের সন্যাস করিয়া” এই শব্দ রাখ 
1 হইগ়াছে | ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, ভক্তিমাগেও কন্ম স্বরূপত ছাড়িবে না, 
+ কিন্ত পত্রমেশ্বরে উহা অর্থাৎ উহ্থার ফল অপণ করিবে । ইহা হইতে প্রকাশ 
1 হহতেছে যে, ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে যে ভগ্চিমান পুর্ষকে নিজে 
। প্রিস বলিরাছেন, উহ্াকেও ইহারহ অর্থাৎ শিষ্ধাম কনম্মঝোগ-মার্ণেরহ 
$ বুঝিতে হইবে ) সে স্বরূপত কন্মসন্্যাসী নহে । এই প্রকাগে ভঙ্জিনাগের 
। শ্রেযতা ও সুলভত। বলিয়া এক্ষণে পরমেশ্বরে এইরাপ ভাক্ত কাবার 
1উপায় অথথ! সাধন ,বলিতে বলিতে উহার তাব্তম্যও এুনিয়া বাল. 
1 তেছেন-- ] | ও 

(৯) এখন (এই প্রকারে ) আমাঘত ভাঁলরূপে চিত্তকে স্থির করিতে ন৷ 
পাপ, ভখে, হে ধনঞ্জয় ! অভ্যাসের সহায়তায় অর্থাৎ খারঘার প্রবত্র বরয় 



৭৯৪ গীতারহপ্য অথবা কর্মীযোগশাস্ত্র। 

ভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মণ্কুর্মপরমো ভব । 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ নিদ্ধিমবাপ্্যসি ॥ ১০ ॥ 
অধৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তূং মদ্যোগমাশ্রিতঃ | 
সর্বকণ্্রফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥ 
শ্রেয়ো হি জ্গানমভ্যাসাজ ভ্ভ্কানান্ধ্যানং বিশিষ্যতে । 
ধ্যানাৎ কন্মফলভ্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্ ॥ ১২ ॥ 

আমাকে লাভ করিবার আশ! রাখ | (১০) ব্দি অভ্যাস করিতেও তুমি অসমর্থ 
ও, তবে মদর্থ অর্া২ৎ আমাকে লাভার্থ (শাস্ত্রে কথিত জ্ঞান-ধান-ভজ্জ ন- 

পুজাপাঠ প্রক্ততি ) কর্থ করিয়। যা'ও ; মদর্থ (এই ) কন্ম রুরিলেও তুমি সিদ্ধি 
পাইবে (১১) কিন্তু যদি ইহা করিতেও তুমি অসমর্থ হও, তবে উদ্দ্যোগ-__ 
মধর্পণপৃর্বক যোগ অর্থাৎ কর্্মষোগ-_আশ্রয় পূর্বক যতাত্মা! হইয়৷ অর্থাৎ ধীরে 
ধীরে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া, (শেষে) সকল কর্মের ফল পরিত্যাগ কর । (১২) 
কারণ অত্যাস অপেক্ষা জ্ঞান বেশী ভাল, জ্ঞান অপেক্ষ। ধ্যানের যোগ্যতা অধিক, 
ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শেষ, এবং ( এই "কর্্মফল-) ত্যাগ হইতে শীপ্রই 
শান্তি লাভ হয়। 
॥ [ কর্মযোগের দৃষ্টিতে এই শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই শ্লোকসমূহে 
1 ভক্তিঘুক্ত কর্মযোগে সিদ্ধ হইবার জন্য অভ্যাস, জ্ঞান-ভজন প্রভৃতি সাধন 
। বণিয়া, ইহার এবং অন্য সাধনগুলির তারতম্য বিচার করিয়। শেষে অর্থাৎ 
1১২ম শ্রোকে, কন্দ্বকলতাগের অর্থাৎ নিক্ষাম কন্দযোগের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত 
1 হইয়াছে । নিক্ষাম কর্ম্মষোগের শ্রেষ্ঠতার বর্ণনা কিছু এখানেই নাই; কিন্ত 
।তৃচীর (৩-৮), পঞ্চন (৫.২) এবং ষষ্ঠ (৬. ৪৬) অধ্যায়গুলিতে ও এই 
। অর্থই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে; এবং তদনুসারে ফলত্যাগরূপ, কর্ম 
॥ যোগের আচরণ জন্য স্থানে স্থানে অচ্ছুনকে উপদেশ করিয়াছেন (গীতার, 
| পৃ. ৩১০-৩১১)। কিন্ত গীত'ধণ্ম হইতে যাহাদের সম্প্রদায় পৃথক, তাহাদের 
| পক্ষে এই কথ প্রতিকূল ঃ এইজন্য উহ্ারা উপরের প্লেকগুলির এবং বিশেষত 
।১২ম শ্লোকের পদগুলির অর্থ বদলাইবার '্প্রবস্্ করিয়াছে । নিছক 
| জ্ঞানমার্গী অর্থাৎ সাংখাটীকাকারদ্িগের ইহা অভিপ্রেত নহে যে, জ্ঞান অপেক্ষা 
| কর্মফলত্যাপকে শেঠ ধরা হটক । এইজন্য তাহার বলিয়াছেন যে, হয় জ্ঞান 
॥ পরবে 'পুস্তকের জ্ঞান* ধরিতে হইবে, অগবা কন্মমফলত্যাগের এষ্ প্রশ'সাকে 
| 'অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ কেবল প্রশ'স। বুঝিতে হইবে । ,এই প্রকারই পাতঞ্জল- 
। যোগমাগীর্দিগের নিকটে অভ্যাস অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগের মাহাআ্য উপলব্ধ 
। হয় না এবং নিছক ভক্তিমার্গাদিগেব্র "নিকটে-_অর্থাৎ যাহার বলে যে, ভক্তি 
।ব্যভীত অন্য কোনও কর্মই করিবে না, তাহাদের নিকটে--ধ্যান অপেক্ষ। 



গীতা, অনুবাদ,ও টিপ্পনী--১২ অধ্যায় । ৭৯৫ 

$$ অেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ। 

॥ অর্থাৎ ভি অপেক্ষা কর্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা মান্য নহে। বর্তমান সময়ে 
। গীতার ভক্তিধুগ্ত কর্ম্মধোগসন্প্রদায় লুপ্তপ্রায় হইয়! গিয়াছে ; এই সম্প্রদায় 
॥ পাতঞ্জলযোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন সম্প্রদায় হইতে পৃথক, এবং এই 
॥ কারণেই এ সম্প্রদ্দাক্সের কোনও টীকাকারুও পাওয়া যায় না। অতএব আজ- 
। কাল গীতার উপর যত টীক। পাওয়া যায়, সেগুলিতে কম্দ্মফ ত্যাগের শ্রেষ্ঠত। 
।অর্থবাদাত্মক বুঝানে। হইয়াছে । কিন্তু আমার মতে ইহ! ভুল। গীতাতে 
॥ নি্ষাম কণ্মষোগই প্রতিপাদা মানিয়! লইলে এই শ্লোকের অর্থসন্বন্ধে কোনই 
।গগোলমাল থাকে ন৷। যদি মান৷ যায় যে কর্ম ছাড়িলে নির্বাহ হয় না, 
। নিষফাম কন্ম করিতেই হয়; তবে ম্বরূপন্ত কম্মত্যাগা জ্ঞানমার্গ কম্মযোগ 
। অপেক্ষা কনিষ্ঠ বিবেচিত হয়, শুধু ইন্ত্রিরসমুহেরই কসরত-কারী পাতঞ্জলযোগ 
। কন্মষোগ অপেক্ষ! লঘু মনে হয় এবং সকল কর্ম্েরই পররত্যাগকারী শঞ্তিমার্গও 
। কর্মবোগ অপেক্ষা! স্বল্পষোগায বলিয়া [সিদ্ধ হয়। এই প্রকারে নিষফ্ষাম কম্পন 
। ঘোগের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হহুলে পর এই প্রশ্নই থাকিয়া যায় যে, কম্মযোগে 
॥ আবশ্যক তক্তিযুক্ত সাম্যবুদ্ধি পাইবার উপায়াক। উপায় তিনটী--অভ্যাস 
। জ্ঞান ও ধান। তন্মধো যাঁদ কেহ অভ্যাসের সাধনা না করে তবে সে জ্ঞান 
। অথবা ধ্যানের মধো কোনও উপায় স্বীকার করিয়। লউক। গীতার উক্তি 
॥ এই যে, এই উপাক্মগুলির আচরণ করা, যথোক্ত ক্রমানুসারে সম্থলভ। ১২ম 
॥ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ধ্দি ইহাদের মধ্যে একটা উপায়ও না সাধিত হয়, তবে 
। মগ্ুষ্যের কর্তবা এই ষে, সে কন্মষোগের আচরণ করাই একেবারে আরম্ত 
| করুক । এখন এস্কলে এই এক সংশন্প আসে ষে, বে অভ্যাস সাধন করে না, 
॥ এবং বাহার জ্ঞান-ধ্যানও আসে না, সে কন্সযোগ করিবেই কি প্রকারে £& কেহ 

। কেহ স্থির করিয়াছেন্৯টযে, কম্মযোগকে পর্বাপেক্ষা সুলভ বলাই নিরর্থক । 
। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই আপত্তির ভিতরে কোন প্রাণ নাই। 
। ১২ম প্লোকে ইহা বলেন নাই যে, সকল কন্মের ফল “একদম” ত্যাগ কর; 

। বরঞ্চ ইহ! বলিয্মাছেন যে, প্রথমে ভগবানের ব্যাখ্যাত কর্মষোগ আশ্রম ক!রয়া, 

। ( ততঃ) তদনস্তর ধীরে ধীরে এই বিষয় শেষে সিদ্ধ করিয়া লও । এবং এহগ্গপ 
॥ অর্থ করিলে কোনও অসঙ্গতি থাকে না। পুর্ব অধ্যায়দমূহে বপিয়। আসিয়াছেন 
৷ যে, কর্ম্ফলের স্বল্প আচরণের দ্বারাই নহে ( গী, ২. ৪৯), কিন্তু জিজ্ঞাস। 
। €( গী, ৬. ৪৪ এবং আমার টিগ্ননী দেখ) হইরা গেলেন মনুষা, আপনা আপানহ 
। অন্তিম সিদ্ধির পিকে আকৃষ্ট হহয়া চলির। ষায়।  অতএক এহ মার্পে সিছ্ধিলাভের 
| প্রথম সাধন বা সিড়ি হহতেছে কন্মযোগের আশ্রক্সগ্র £ণ অর্থাৎ এই মার্গে 
। ফাইবার ইচ্ছা! মনে হওয়া । কে বলিতে পারে যে, এই বাধন অভ্যাস, আন ও 



৭১৬ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র | 

নিমমে। নিরহংকারঃ সমদুঃখম্থখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥ 
সন্থুষটঃ সততং যোগী যতাতা! দুটনিশ্চয়ঃ | 
ময্যপ্পিতমনোবুদ্ধিষো মে ভক্তঃ স মে প্রিয় ॥ ১৪ ॥ 
যম্ম(ন্োদ্িজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হষামর্ভয়োছেগৈমুণক্তে। ঘঃ স চ মেপ্রিয়ও ॥ ১৫ ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচিদর্ষি উদাসীনো গতব্যথ2 | 
সর্ববারস্তপরিত্য'গী যে! মন্তক্তঃ স মে প্ররিয়ঃ ॥ ১৬ ॥ 
যে। ন হাষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাংক্ষতি। 
শু ভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ বঃ স মে প্রিরঃ ॥ ১৭ ॥ 

। ধান অপেক্ষা স্থলভ নভে? এবং ১২ম শ্লোকের ভাবার্থও ইহাই । কেবল 
। ভগবদগী তাতে নভে, ক্থর্যযগীতাতে ও উক্ত হইয়াছে-__ 
| জ্ঞানাপ্তপান্তিক-ংকৃষ্টা কর্মোৎকষ্টমুপাসনাৎ। 
[ ইতি যে! বেদ বেদান্ত্রৈঃ স এব পুরুষোত্তমঃ ॥ 

। *“গ*ন অপেক্ষা উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান বা ভক্তি উতকুষ্ট, এবং উপাসনা! অপেক্ষা 
। কর্ম্ম অর্গাৎ নিক্ষাম কাণ্ম শ্রেষ্ঠ, এই বেদান্ততত্ব ধিনি জানেন, তিনিই পুরুযোত্তম” 
| (ন্তর্ধ্যগী, ৪ ৭৭) সার কথা, ভগবদগীতার স্থির মত এই বে, কর্প্মফল- 
| ত্যাগরূপ যোশ অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তি-যুক্ত নিষ্ধার্ম কর্মষোগই সঞ্ল মার্গের মধ্ো 
। শ্রেষ্ঠ ) এবং ইহার কেবল অনুকুল নভে, প্রত্যুত পোষক যুক্তিবাদ ১২ম শ্নোকে 
| আছে। যদি উহ অপর কোন সম্প্রদায়ের কুচিকর ন1 হয়, তবে তাহারা উহ 
৷ ছাড়িয়া দিক; কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে বৃথ! টানাবুনা যেন না করে। এই প্রকারে 
। কল্মফলত্যাগকে শ্রেষ্ঠ দিদ্ধ করিয়। এ মার্গগামী (স্বরূপত কন্মত্যাগীর নহে ) 
॥ যে সম ও শান্তস্থিতি শেষে লাভ হয়, তাহারই বর্ণনা করিস! এক্ষণে ভগবান 
॥ বলিতেছেন বে, এইবপ ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়--] 

(১৩) ষে কাহাকেও দবেষ করে না, ষে সকল প্রাণীর প্রতি মিত্রের নায় 
বাবার করে, যে দয়ালু, ষে মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার-বিরহিত, যে দ্ঃথ ও সুখে 
সমভাব এবং ক্ষমাশীল, (১৪) যে সর্বদা সন্তষ্ট, সংঘমী এবং দৃঢ়নিশ্চয়ী, যে 
নিজের মন ও বুঝ্ধিক্ষে আমাতে অর্পণ করিয়া! দিয়াছে, সে আমার (কর্শ-) 
যোগী ভক্ত আমার প্রিয়। €১৫) যাহা হইতে লোকে ক্রেশ পায় না, এবং যে 
লোকসকলের নিকটে ক্লেশ পায় না, এই ভাবেই যে হর্য, ক্রোধ, ভয় ও বিষাদে 
অপিপ্ত থাকে, সে-ই আমার প্রি । (১৬) আমার সেই ভক্তই আমার শ্প্রিয়, 
যে নিরপেক্ষ, পবিত্র ও দক্ষ অর্থাৎ সকল কাজই আলস্য ত্যাগ করিয়! করে, যে 
(ফলের বিষয়ে ) উদ্দাসীন, যাহাকে কোনও বিকার ব্যথা দিতে পারে না, এবং 
ষে(কাম্যকহলর) সমস্ত আরম্ভ অর্থাৎ উদ্যোগ ছাড়িয়া দিয়াছে । (১৭) 



গীত, অনুবাদ' ও টিপ্লনী--১২ অধ্যায় । ৭৯৭ 

সম? শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ । 
শীতোষ্ুসুখুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবজিতঃ ॥ ১৮ ॥ 
তুলানিপ্দাস্ত্রতর্মোনা সন্থুষ্টো যেন কেনচিত। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নর2 || ১৯ ॥। 

যে আনন্দ মানে না, যেদ্বেষ করেনা, যে শোক করেনা এবং ইচ্ছা রাখে 

না,ষে (কনের) শুভ ও অশুভ ফল ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই ভক্কিমান পুরুষ 
আমার প্রিয়। (১৮) যাহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত 
ও গ্রীষ্ঘ, সুখ ও ভঃখ ননান, এবং যাহার (কোন বিষয়েই ) আসকঞ্কি নাই, 
(১৯) বাহার নিকটে নিন্দা ও স্ততি ছুই-ই একপ্রকার, যে মিতাবী, যাহ। 
কিছু পাওয়া যায় তাভাতেই বে সন্তুষ্ট, এবং যাহার চিত্ত স্থির, যে অনিকেত 
অর্থাৎ ষাহার ( কর্মফলাশারূপ ) ঠিকানা কোথাও থাকিয়। যায় নাই, সেই 
ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয় । 

॥ [যাহারা গুহস্থাশ্রম ছাড়িয়া॥ সন্যাঁস ধারণ করিয়া ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে 
। পরিভ্রমণ করে (মনু, ৬. ২৫) সেই সকল বতিদিগের বর্ণনাতেও “অনি- 
। কেত' শব্দ অনেকবার আসে এবং ইহার ধাত্বর্থ গৃহহীন” । অতএব এই 

» | অধায়ের “নিম্মম”, “সব্বারশ্তপন্রিত্যাগী” এবং “অনিকেত শব্দের কারণ এবং 
। অনাত্র গীতাঁতে “তাক্তসর্বপরিগ্রাহতত (৪. ২১), অথবা ণ্বিবিক্তসেবী” (১৮, 
। ৫২) ইত্যাদি ষে সকল শব্দ আছে, তাহাদের ভিত্তিতে, সন্নযাসমাগী টীকাকার 
1 বলেন যে, আমার মার্গের এই পরম ধোয় “বর-দ্বার ছাড়িয়া কোনও ইচ্ছা ন! 
| করিয়া জঙ্গলে জীবন অতিবাহিত করাই” গীতার প্রতিপাদ্য ; এবং তীহারা 
। ইহার জন্য স্মৃতিগ্রস্থনমূহের সন্ন্যাস-আশ্রম প্রকরণের শ্লোকগুলিকে প্রমাণ 
| দেন। গীত-বাক্যসমৃঙ্তের এই নিছক সন্যাস-প্রতিপাদক অর্থ সন্নযাস-সন্প্রদায়ের 
| দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সত্য নহে। কারণ গীতা অনুসারে 
। 'নিরগ্নি” অথবা “নিক্রিয়” হওয়া! প্রকৃত সর্াস নভে ) পুর্ব্বে কয়েকবার গীতার 
1 এই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়৷ দেওয়া হইয়াছে ( গী, ৫. ২ এবং ৬. ১, ২) ষে কেবল 
। ফলাশ! ত্যাগ করিতে হইবে, কম্ম নহে । অতএব “অনিকেত, পদের ঘর-্বার 
॥ ত্যাগ করা অর্থ না করিয়া এরূপ করা উচিত, গীতার কন্মযোগের সঙ্গে যাহার 
। মিল হইতে পারে । গী. ৪. ২*ম শ্লোকে কর্ম্মফলে আশাহীন পুরুষেরই প্রতি 
। ণনরাশ্রয়” বিশেষণ লাগানো হইয়াছে ; এবং গী. ৬. ১মে প্র অর্থেই "অনাশ্রিতঃ 
| কর্মফলং* শক আসিয়াছে । “আশ্রয়” ও “নিকেত” এই হু শবের অর্থ 
| একই। অতএব অনিকেতের গৃহত্যাগী টু না করিয়া, এরূপ করা৷ উচিত 
। যে গৃহ প্রভৃঠিতে যাহার মনের স্থান বন্ধ পড়ে নাই। এই প্রকারই উপরের 



৭৯৮ গীত'রহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র | 

$$ ষে তু ধশ্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্ম,পাদতে। 
শ্রদাধানা মণ্পরম। ভক্তাস্তেশতীব মে প্রিয়া | ২০ ॥ 

ইতি শ্রীনদ্ভগবদগীতাস্থ উপনিষতন্ু ব্রহ্মবিদ্যায়াং ফোগশাস্ত্ে শ্রীকষ্ণার্জুন- 
সংবাদ ভক্তিযোগো নান দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ 1 ১২ ॥ 

। ১৬ম শ্লোকে যে “সর্বারস্তপরিতাগী” শব্ধ আছে, উহারও অর্থ “সমস্ত কর্ম 

॥ বা উদ্দ্যোগ পরিত্যাগী” করা উচিত নহে) কিন্ত গীতা ৪. ১৯এ এই যে বল 
। হইয়াছে যে, প্যাহাব্র সমারস্ত ফলাশাবিরহিত তাহার কন্ম জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ 

| হইয়৷ যায়” এইব্ধপ অর্থহ অর্থাৎ “কামা আরম্ভ অর্থাৎ কর্মত্যাগীশ কর। 
॥ উচিত । এই বিষয় গী. ১৮. ২ এবং ১৮, ৪৮ ও ৪৯ হইতে সিদ্ধ হয় ॥। সার 

॥ কথ, যাহার চিত্ত ঘর সংসারে, সম্তানসন্ততিতে, অথবা সংসারের অন্যান্য 
। কাজে ডুবিয়! থাকে, তাহারই পরে দুঃখ হয়। অতএব, গীতার এইটুকুই 
॥ বক্তব্য যে, এই সমস্ত বিষয়ে চিত্তকে আসক্ত হইতে দিও না। এবং মনের 
। এই বৈরাগ্য স্কিতিকেই প্রকাশ করিবার জনা গীতাতে “অনিকেত” এবং 
। "সর্বারন্তপরিত্যাগী” প্রভৃতি শব্দ স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনায় আসিয়াছে । এই শব্দই 
। যতিদিগের অর্থাৎ কম্মতাগী সন্াসীদের বর্ণনাতেও স্থৃতিগ্রন্থসমূহ্ে আসিয়াছে। 
॥কিন্থু কেবল এই বনিস্াদদের উপরেই ইহা বলা যায না ষে, কন্মতাগরূপ 
॥ সন্নাসই গীতার প্রতিপাদ্দা। কারণ ইনার সঙ্গেই গীতার আর একটী নিশ্চিত 
| সিদ্ধান্ত এই যে, যাহার বুদ্ধিতে পুর্ণ বৈরাগ্য বিদ্ধ হইয়া! গিয়াছে, সেই জ্ঞানী 
। পুরু'ষরও এই বিরক্ত বুদ্ধিতেই ফলাশ ছাড়িয়। শাস্ত্র প্রাপ্ত সকল কর্ম করিতে 
| থাকাই উচিত। এই পূর্বাপর সমগ্র ষশ্বন্ধ না বুঝিয়া, গীতাতে যেখানেই 
(«অনিকেত” শব্দের অন্থরূপ বৈরাগাবোধক শব্ধ পাগ্যা যায়, তাহার উপরেই 

॥ সমস্ত কঝৌঁক রাখির়। বলিয়। দেওয়া ঠিক নহে যে, গীতাতে কর্মসন্্যাস-প্রধান 
॥ মার্গই প্রতিপাদা। ] 

(২০) উপরে কথিত এই অমৃততুল্য ধর্ম যে মৎপরারণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ত্বক 
আচরণ করে, সেই ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয় । 

॥ [ইহা বর্ণিত হইয়াছে ( গী. ৬. ৪৭ 3৭. ১৮) যে, ভক্তিমান জ্ঞানী পুরুষ 
। সর্বাপেক্ষা শ্রেট; এ বর্ণনা অন্গসারেই ভগবান এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, 
। আনার অত্যন্ত প্রিয় *ছকে অর্থাৎ এস্থলে পরম ভগবস্তক্ত কন্ধ্মযোগীর বর্ণনা 
। করিয়াছেন ।* কিন্তু ভগবানই গী. ৯, ২৯ম শ্লোকে: বলিতেছেন যে, “আমার 
। নিকট সমস্তই এক, কেহ বিশেষ প্রি অথবা ছেষ্য নাই।” দেখিতে ইহ! 
। বিরোধ প্রতীত হয় বটে, কিন্তু ইহ। জানিলে কোনই বিরোধ থাকিবে না যে, 
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ভ্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

৷ এক বর্ণনা সপ্তণ উপাসনার অথবা ভক্তিমার্গের এবং দ্বিতীয় অধ্যাত্ম-ৃষ্টি অথবা 
॥ কর্্মবিপাক-দৃষ্টিতে কর! হইয়াছে । গীতারহসে)র ত্ররোদশ প্রকরণের শেষে 
। (৪৩৫-৪৩১ পৃঃ) এই বিষয়ের বিচার আছে । 

এই প্রকারে ভ্ী'ভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্গৰিগ্যাস্ত্গত 
ষোগ--অর্থাৎ কর্মযোগ --শান্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও 'মজ্জুনের সম্বাদে, 

ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যার় সমাপ্ত হইল। 

ত্রয়োদশ অধ্যায় । 

[ পুর্ব অধ্যায়ে এই বিষ পিদ্ধ করা হইরাছে যে, অনির্দেশ্য ও অবাক্ত পর- 
মেখবরের (বৃদ্ধি দ্বার) চিস্ত। করিলে অস্তে মোক্ষ তো লাভ হয়; কিন্তু উহা! অপেক্ষ? 
শদ্ধামহ পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ 'ও বাক্ত স্বরূপের প্রতি ভক্তি করিয়া! পরমেশ্বরাপণ- 
বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলে, এ মোক্ষই স্থুলভ রীতিতে লাভ হয়। কিন্ত 
এইটুকু হ্ঠতেই জ্ঞানবিজ্ঞানের*যে নিরূপণ সপ্তম অধ্যায়ে আরম্ভ করা হইয়াছে, 
তাহা সমাপ্ত হয় না। পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইবার জনা বহিঃস্থষ্টির ক্ষর-অক্ষর- 
বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই মন্থযোর শরীর ও আত্মার অথব। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রন্ছের ও বিচার 
করিতে হয় । এইরূপই যদ্দি সাধারণ ভাবে জানিয়া লইলে যে, সমস্ত বাক্ত পদার্থ 
জড় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি প্রকৃতির কোন্ গুণ হইতে এই বিস্তার 
হয় এবং উহার ক্রম কি, ইহা! না বলিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ সম্পূর্ণ হয় না। 
অতএব ব্রম্মোদশ অধ্যাঞ্ম প্রথমে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের বিচার, এবং পরবশ্তী চার 
অধ্যায়ে গুণত্রঘ্নের বিভাগ বশিয়। অষ্টাদশ অধাায়ে সমগ্র বিষয়ের উপসংহার কর! 
হইয়াছে । সার কথা, তৃতীপ় ফড়ধ্যায়ী স্বতন্ত্র নহে; কর্মযোগের সিদ্ধির জনা 
বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ সপ্তম অধ্যায়ে আরম্ভ কর! হইক্সাছে উহার পুণ্তি 
এই বড়ধ্যার়ীতে করা হইয়াছে । গীতারহস্য ৪৬৪-৪৬৬ পৃঃ দেখ। গীতার 
কয়েকটা পু*থিতে এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আরস্তে, এই শ্লোক পাওয়। যাক্ষ 
“অজ্জুন উবাচ--প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। এতদ্বেদিতুমিচ্ছাম 
জ্ঞানং জ্রেয়ং চ কেশব ॥” এবং উহ্থার অর্থ এই _?অজ্জুন বলিলেন, আমার 

প্রক্কাত, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, 
তাহা বল।” কিন্তু স্পষ্ট দেখ! ফাইতেছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার গীতাতে 
চকিরূপে আমিল, তাহা না জানিয়া কেহ পশ্চাঁ হইতে এই শ্লোক গীতাতে, 
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জ্ীতগবান্ুবাচ । 

ইদং শরীরং কৌন্ত্েয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে |: 
এতদ্ যে৷ বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তথ্বিদঃ 11 ১ ॥ 
ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত । 
ল্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ণনং যত্তজ জ্তানং মতং মম | ২ ॥ 

ঢুকাইয়! দিয়াছে । টীকাঁকার এই শ্লোককে প্্রক্ষিপ্ত মানেন, এবং প্রক্ষিপ্ত না 
মানিলে গীতার শ্লোকের সংখ্যাও সাতশত্ের উপর এক বাড়িয়। বায় । অতএব 
এই গ্লোককে আমিও প্রক্ষিপ্ত মানিয়াই শাঙ্করভাষ্য অন্থদারেই এই অধ্যায় 
আরম্ভ করিয়াছি । ] 

শ্ীভগবান বপিলেন--( ১) হে কৌন্তেয়! এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলে॥ 
ইহাকে (শরীরকে ) যে জানে তাহাকে, তদ্ধিদ অর্থাৎ এই শাস্তজ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ 
বলে। (২) হে ভারত! সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকেই বোঝ । ক্ষেত্র ও 

ক্ষেত্রজ্জের যে জ্ঞান, তাহাই আমার ( পরমেশ্বরের ) জ্ঞান স্বীক্ুত হইয়াছে। 
॥ [প্রথম শ্লোকে ক্ষেত্র” ও “ক্ষেত্রজ্ঞ” এই ছুই শবঝের অর্থ দিয়াছি; এবং 
। দ্বিতীর শ্লোকে ক্ষেত্রজ্জের স্বরূপ বলিয়াছি ষে ক্ষেত্রর্জ আমি পরমেশ্বর হইতেছি, 
। অথবা যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্গাণ্ডে। দ্বিতীন্ন "শ্রোকের চাপি-₹ও শব্ের অর্থ, 
॥ এই-_কেবল ক্ষেত্রজ্ই নহে, প্রত্যুত ক্ষেত্রও আমিই । কারণ যে পঞ্চ মহাভূত 
॥ হইতে ক্ষেত্র বা শরীর প্রস্তত হয়) তাহ! প্রকৃতি হইতে নির্মিত হয়; এবং 
॥ সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়। আসিয়াছি বে, এই প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই কনিষ্ঠ 
।বিভূতি (৭. ৪১৮. ৪)৯,৮)। এই ভাবে ক্ষেত্র বা শরীর পঞ্চ মহাভূত 
। হইতে প্রস্তুত হইতে থাকিবার কারণে ক্ষর-অক্ষর-বিচাবে যাভাকে ক্ষবু' বলে, 
। সেই বর্গে ক্ষেত্রের সমাবেশ হয় এবং ক্ষেত্রজ্ই পরমেঙ্গুর । এই প্রকার ক্ষর- 
। অক্ষর-বিচারের সমানই ক্ষের-ক্ষেত্রজ্জের বিচারও পরমেশ্বরের জ্ঞানের এক ভাগ 
| দাড়াইয়। যার (গীতার, ৯৪৪-১৫০ পৃঃ )। এবং এই অভি প্রায়কেই মনে 

। আনিয়া দ্বিতীর শ্লোকের শেষে এই বাক্য আসিয়াছে যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের 
। যে জ্ঞান তাহাই আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্ঞান ।৮ যিনি অদ্বৈত বেদাস্তকে 
। মানেন না, তাহাকে পক্ষেত্রজ্ঞ ও আমি” এই বাক্যের 'টানাবুনা করিতে হয় 
। এবং প্রতিপাদন করিতে হয় যে, এই বাক্যের দ্বারা “ক্ষেত্রজ্ঞত এবং আমি 
। পরমেশ্বর”এর অভেদভার দেখানো হয় নাই। এবং কেহ কেহ “আমার, (মম ) 
। এই পদের অন্বধ “জ্ঞান” শবের সঙ্গে না করিয়া 'মতং? অর্থাৎ স্বীকৃত হইয়াছে” 

। শব্দের সঙ্গে করিয়া! এই অর্থ করেন যে “হহার জ্ঞানকে আমি জ্ঞান মনে করি”। 
॥ কিন্ত এই অর্থ সহজ নহে। অষ্টন অধ্যায়ের আরস্তেই বর্ণিত হইয়াছে যে, 
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$$ তত ক্ষেত্রং ষচ্ড যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যু । 
সচ যে! য্প্রভাবৰষ্চ তত্সমাদেন মে শৃগু ॥ ৩ ॥ 
খষিভিবছধা গীতং ছন্দো ভিধিবিধৈঃ পৃথক্। 
্রহ্মসুত্রপদৈ শ্চৈব হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈ ॥ ৪ ॥ 

। দেহে অবস্থিত আত্ম। (অধিদেব) আঙগিই অথবা “ষিনি পিখ্ডে আছেন, তিনিই 
! ব্রহ্ষাণ্ডে আছেন” ; এবং সপ্তমেও ভগবান “জীব'কে নিজেরই শ্রেষ্ঠ প্রক্কৃতি 
1 বলিয়াছেন € 4. ৫ )। এই অধ্যায়েরই ২২ম 'ও ৩১ম শ্লোকেও এইরূপই উত্ত 
1 হইয়াছে । এখন বলিতেছেন ষে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জের বিচার কোথায় ও কে 
। করিয়াছে--] " 

(৩) ক্ষেত্র কি, তাহ কি প্রকর, উহার বিকার কি কি, (উহা মধ্যেও) 
কি হইতে কি হয়; এই প্রকারই উহা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞক কে এবং তাহার প্রভাব 
কি -_ইহ। আঁমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শোন । (৪) ব্রঙ্গস্যত্রের পদদসমুহেও এই 
বিষয় গীত হইয়াছে, যাহা নান! প্রকারে বিবিধ ছন্দে পৃথক পৃথক (অনেক ) 
খধি ( কার্য কারপরপ ) হেতু দেখা ইর! পূর্ণরূপে স্থির করিয়াছেন । 
| [ গীতারহসোর পরিশিষ্ট প্রকরণে (৫৩৯-৫৪৬ পৃঃ) আমি সবিস্তার দেখাই- 
1 য়াছি যে, এই শ্নোকে প্রঙ্গস্ত্র শব্দে বর্তমান বেদান্তহ্ত্র উদ্দিষ্ট। উপনিষদ কোন 
1 এক খধির কোন একটা গ্রন্থ নহে । অনেক খধিদিগের বিভিন্ন কালে বা স্থানে 
1 ষে অধ্যাম্মবিচারের স্ফুরণ হইয়াছিল, সেই বিচার কোনও পারস্পরিক সম্বন্ধ 
৭ বিন। বিভিন্ন উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে । এইজন্য উপনিধন্ধ সঙ্কীর্ণ হইয়া! গিয়াছে 
1এবং কয়েক স্থানে উহাবষিগকে পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। উপরের 
1 শ্লোকের প্রথম চরণে যে “বিবিধ ও “পৃথক্” শব্দ আছে, সেগুলি উপমিষদ- 
। সমুহের এই এই সন্কীর্ণ্যরূপই জানাইয়া দ্রিতেছে। এই উপনিষদসমূহ সন্কীর্প 
॥ ও পরস্প্রবিকুদ্ধ হইবার কারণে আচার্য বাদরায়ণ উহাদের সিদ্ধান্তসমূহের 
1 একবাক্যতা করিবার জন্য ব্রহ্মকুত্র বা বেদাস্তস্ত্র রচনা! করিলেন । এবং এই 
1 হুত্রগুলিতে উপনিষদ্ূসমূহের সকল বিষয় লইয্স। প্রমাণসহ, অর্থাৎ কাধ্যকারণ 
॥ প্রভৃতি হেতু দেখাই! পুর্ণরূপে সিদ্ধ করিস্নাছেন যে, প্রত্যেক বিষয়ের সম্বন্ধে 
। সকল উপনিষদ হইতে একই সিদ্ধান্ত কিন্ধপে বাহির হয়; অর্থাৎ উপনিষদ্স- 
। মৃহের রহদ্য বুবিবার জন্য বেদাস্তন্ত্রের সব্ধরাই প্রয়োজন হয় । অতএব এই. 
। শ্লেটকে উভয়েরুই উল্লেখ কর! হইয়াছে । ক্রহ্গস্থত্রের* দ্বিতীত্ব অধ্যাম্বে, ভূতীক্ক 
। পা্ের প্রথম ১৬ সুত্রে ক্ষেত্রের বিচার এবং পুনরায় এ পাদ্বের শেষ পরাস্ত 
। ক্ষেব্রুজ্ঞের বিচার ,করা হইক্সাছে।, ত্রহ্মহত্রে এই বিচার আছে, এইজন্য 
( উহাকে 'শারীরক স্থত্রঁ অর্থাৎ শরীর বা! ক্ষেত্রের বিচান্তকারী সৃত্রও বলে। 

১৬১ 
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$$ মহাভূতান্যহস্কারে। বুদ্ধিরব্যস্তমেব চ। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দ্িয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥ 
ইচ্ছ ঘ্বেষঃ স্ুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতন। ধুতিঃ। 
এতত ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥ 

॥ ইহা বলিয়। চুকিয়াছি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের বিচার কে কোথায় করিয়াছে ; 
। এখন বলিতেছেন ষে ক্ষেত্র কি--] 

(৫) ( পৃথিবী আদি পাচ স্থল) মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহান ), অব্যক্ত 
( প্রকৃতি ), দশ (হুস্ ) ইন্দ্রির এবং এক (মন); এবং (পাচ) ইন্জিয়ের 
পাচ ( শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-_-এই সুক্ষ ) বিষয়, (৬) ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, 
হুঃখ, সংঘাত, চেতন অর্থাৎ প্রাণ আদির ব্যক্ত ব্যাপার, এবং ধুতি অর্থাৎ ধৈর্য্য, 
এই (৩৭ তত্বের ) সমুদায়কে সবিকার ক্ষেত্র বলে। 
॥ [ এই হইল ক্ষেত্র এবং উহ্থার বিকারের লক্ষণ। পরের শ্লোকে সাংখ্যবাদীর 
৷ পচিশ তর্থের মধ্যে, পুরুষকে ছাড়িয়। শেষ চবিবশ তত্ব আসিয়া গিয়াছে। 
॥ এই চবিবশ তত্বেই মনের সমাবেশ হইবার কারণে ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি মনোধন্মর 
| পৃথক করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না1। কিন্তু কণাদ-মতান্ষারীদের মতে 
॥ এই ধর্ম আত্মার। এই মত মানিয়। লইলে সংশয় হয় যে, ক্ষেত্রেই এই 
| গুণসমূহের সমাবেশ হয় কি না। অতএব ক্ষেত্র শবের ব্যাখ্যাকে নিঃসন্দিগ্ধ 
। করিবার জন্য এখানে স্পষ্টবূপে ক্ষেত্রেতেই ইচ্ছা-দ্বেষ আদি ঘ্বন্বসমূহের সমাবেশ 
৷ করিয়। লইয়াছেন এবং উহ্াতেই ভয়-অভয় আদি অন্য স্বম্বসসূহেরও লক্ষণ 

*। দ্বারা সমাবেশ হুইয়। বায় । সকলের সংঘাত অর্থাৎ সমূহ ক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র কর্ত! 
| নহে, ইহ! দেখাইবার জন্য উহার গণন! ক্ষেত্রতেই কর! গিয়াছে । কয়েকবার 
। “চেতনা, শব্দের “চৈতন্য” অর্থ হইয়াছে । কিন্তু এখানে চেতনা দ্বার 'জড়দেহে 
॥ প্রাণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বাপার, অথব| জীবিতাবস্থার চেষ্টা, এই অর্থই বিব- 
। ক্ষিত; এবং উপরের দ্বিতীয় শ্লোকে বল। হইয়াছে যে, জড় বস্তুতে এই চেতন 
। যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহ। চিচ্ছক্তি অথবা চৈতন্য, ক্ষেত্রজ্ঞরূপে, ক্ষেত্র হইতে 
। পৃথক থাকে | “ধৃতি” 'শব্দের ব্যাখ্যা পরে গীতাতেই (১৮,৩৩) কর! 
। হইয়াছে, তাহা! দেখ। বষ্ঠ শ্লোকের “সমাসেন” পদের অর্থ “এই সকলের 
| সমুদয় |” বিশ্বৃত বিবরণ গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণের শেষে (১৪৫ ও 
॥ ১৪৬ পৃঃ ) পাইবে । * প্রথমে “ক্ষেত্রক্ত” অর্থাৎ পরষেশ্বরের ব্যাখা করিয়া 
। ফের খুলিয়! বলিতেছেন যে, ক্ষেত্র” কি। এখন মনুষ্যের স্বভাবের উপর 
। জ্পনের যে পরিণাম হয়, তাহার বর্ণনা করিগ্না বলিতেছেন যে," জ্ঞান কাহাকে 
। বলে) এবং পরে জেযের স্বব্ধপ বলিয়াছেন । এই ছুই বিষয়' দেখিতে অবশ্য 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী--১৩ অধ্যায়। ৮০৩ 

.8$ অমানি হমদস্তিহমহিংস। ক্ষাম্তিরাজীবম্। 
রাচার্ষেযাপালনং শৌচং স্থর্ধ্যম।আবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥ 
ইন্দরিয়ার্থেষু বৈর।গ্যমনহংকার এব চ। 
জন্মম্ তুযজরাব্যাধিভ্ুঃখদোধানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥ 
অসক্তিরনভিত্বংগঃ পুত্রদা রগৃহা দিষু | 
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপন্তিষু ॥ ৯ ॥ 
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্ভিরব্যভিচারিণী | 
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতিজনসংসদি ॥ ১০ ॥ 
অধ্যাজজ্ঞাননিতাত্বং তথ্বজ্ঞানার্থদর্শনম্। 

এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমভ্ঞানং যদতোইন্যথা ॥ ১১ 

। ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়; কিন্তু বস্তুত উহ! ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্বিচারেরই ছুই ভাগ। 
। কারণ আরস্তেই ক্ষেত্রজ্ের অর্থ পরমেশ্বর বলিয়া আসিয়াছেন। অতএব 

 ক্ষেত্রড্তের জ্ঞানই পরমেশ্বরেরু জ্ঞান এবং উহ্বাব্রই স্বরূপ পরবর্তী শ্লোকসসূহে 
। বর্ণিত হইয়াছে-_-মধ্যেই কোনও মনগড়া! বিষয় লিখিত হয় নাই ।] 

(৭) মানহীনত।, দস্তগীনত, অহিংস, ক্ষম।, সরলত।, গুরুসেব1, পবিত্রতা, 
স্থিরতা, মনোনিগ্রহ, (৮) ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়ে বিরক্তি, অহঙ্কারহীনত। ও 
জন্ম-মৃত্যু-বাদ্ধক্য ব্যাধি এবং ছুঃখকে ( নিজের গশ্চতে সংলগ্ন) দোষ জানা) 
(৯) ( কর্মে) অনাসুক্তি, সম্তানসস্ততি ও ঘরসংসাৰ প্রভৃতিতে বেশী লিপু না 
কৃওয়া, ইষ্ট বা অনিষ্ট লাভে চিত্তের সর্বদা একই ভাব বাথ, (১০) এবং 
আমাতে অননাভাবে অটল ভক্তি, “বিবিস্ত' অর্থাৎ পৃথক অথবা একান্ত স্থানে 
থাক।, সাধারণ ৫লাকের জনায়েৎ পছন্দ না করা, (১১) অধাজ্ম জ্ঞানকে 

শিত্য জান।' এবং তত্বজ্ম্বনের সিদ্ধান্তের পরিশীলন--এই সকলকে জ্ঞান বলে? 
ইহা! বাতিরিক্ত যাহ] ক্ি সে সমস্ত অজ্ঞান। 
। [সাংখ্যমতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের জ্ঞানই প্রকৃতিপুরুষের বিবেকজ্ঞান; এবং 
। তাহা এই অধ্যায়েই পরে বল। হইয়াছে (১৩, ১৯-২৩$ ১৪. ১৯)। এই; 
। গ্রকারেই অগাণশ অধ্যায়ে (১৮, ২০) জ্ঞানের স্বরূপের এই ব্যাপক লক্ষণ 

। বলিয়াছেন--“অবিভক্তং বিভত্তেযুঃ”। কিন্তু মোক্ষশান্ত্রে ক্ষেত্রন্গেত্রজ্ছের 
। জ্ঞানের অর্থ বুদ্ধি দ্বার। ইহাই জানিয়া লইতে হয় না যে অমুক অমুক বিষয় অমুক 
॥ প্রকার *কবু। হইয়াছে ।- অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধাপ্ত এই যে, দেহ-স্থভাবের উপৰ্র 
1 জ্ঞানের সাম্যবুদ্ধিরূপ পরিণাম হওয়া চাই ) অন্যথ। এ জ্ঞান অপূর্ণ বা কাঁচ! 
থাকে, অতএব হহা৷ বলেন নাই ফে, বুদ্ধি বারা অমুক অমুক জানয়া 
। লওয়।ই জ্ঞান, বরঞ্চ উপরের পাচ শ্লোকে জানের এই প্রকার ব্যাখ্য। কর 



৮০৪ গীঠারহস্য অথবা কর্মবোগশান্্র। 

$$ জ্বরয়ং যন্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাতাহন্বৃতমন্্রতে। 
অনাদিমণ্ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে | ১২।। 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। 
সব আঃন্তিমল্লে।কে সর্বমাবৃতা তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ 
সর্বেবেন্দ্িয়গুণাভাসং সর্বেবন্দ্রিয়বিবজিতম্। 
অসক্তং সর্ববভূচ্চৈব নিশুপিং গুণতোক্ত চ ॥ ১৪ ॥ | 

| হইয়াছে ষে, যখন উক্ত ক্লোকসমূহে উক্ত কুড়ি গুণ (মান ও দত্ত দূর হওয়া, 
| আহংল।, অনাপক্ধি,, সমবুদ্ধি ইত্যাদি ) মন্ুষ্যের শ্বভাবে দেখিতে পাওয়৷ যায়, 

| তখন উহাকে জ্ঞান বলিতে হইবে; (গীতার. ২৫১ ও ২৫২ পৃঃ) দশম 
| শ্লেকে প্ববিক্ত স্থানে থাক এবং জমায়েৎ পঞ্ন না করা”ও জ্ঞানের এক 
। লক্ষণ বলিয়াছেন ; ইহা হইতে কেহ কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
| সন্নানমার্গই গীতার অভীষ্ট । কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়। আসিয্লাছ যে, 
॥ এই মত ঠিক নহে এবং এইরূপ অর্থ করাও উচিত নহে (শী, ১২, ১৯এর 
৷ টিগ্নলী এবং গীতার, ২৮৫ পৃঃ দেখ )। এখানে এইটুকু বিচার করিয়াছেন যে, 
“জ্ঞান” কি; এবং পর জ্ঞান সম্তানসম্ততিতে, ঘরসংসারে অথবা লোকের 
। জমায়েতে অনাসক্তি, এবং এ বিষয়ে কোনও বিবাদ নাই। এখন পরবর্তী 
| প্রন এই যে, এই জ্ঞান হইয়! গেলে, এই অনাসক্ত বুদ্ধিতেই সস্তানসম্ততির মধ্যে 
। অগব1 সংসারে থাকিন। প্রাণীমাত্রের হিতার্ে জাগতিক ব্যবহার করা যায় 
॥ অথব! যায় না; এবং কেবল জ্ঞানের ব্যাখ্যা হইতেই ইঠার নির্ণয় করা উচিত 
।নহে। কারণ গীতাতেই ভগবান অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী পুরুষ 
।॥ ক্ষ লিপ্ত ন1 হই! উহা অনাসক্ত-নুদ্ধিতে লৌকসংগ্রহের জন্য করিতে থাকিবে 
॥ এবং ইহারই সিদ্ধির জন্য জনকের আচরণ এবং নিজের ব্যবহারের দৃষ্টান্তও 
| দিছেন (গী, ৩, ১৯২৫) ৪.১৪)। সমর্থ শ্রীরামদাস শ্বামীর চরিজ্র 
॥ হইতে ইহ প্রকাশ পায় যে, সহরে থাকিবার লালসা ন। থাকিলেও জাগতিক 
| ব্যবহার কেবল কর্তব্য বুঝিয়া কিরূপে করা যায় ( দাসবোধ ১৯, ৬, ২৯ এবং 
। ১৯, ৯. ১১)। ইহা জ্ঞানের লক্ষণ হইল, এখন ঞ্জেগ্নের স্বরূপ বলিতেছেন--] 

(১২) (এখন তোমাকে ) ধীহাকে জানিলে “অমৃত? অর্থাৎ মোক্ষ লাভ 
হয়, তাহা বলিতেছি । (তিনি ) অনাদি (সকল হইতে ) শ্রেষ্ঠ ব্রঙ্গ। ন! 
তাহাকে “সৎ বলে, ন] তাহাকে 'অসৎই বলে। (১৩)তাহার সকল দিকে 
হস্তপদ, সকল দ্রিকে চক্ষু, মস্তক ও মুখ; সকল দিকে কান আছে; এবং 
তিনিই এই লোকে সকলকে ব্যাপ্প করিনা আছেন। ১৪) (তাহাতে-) 
সকল ইন্দ্িয়ের গুণের আভাস মাছে, কিন্তু তাহার কোনও ইন্দ্রিয় লাই ;) তিনি 
( সকল হইতে) শপক্ত অর্থাৎ পৃথক্ হইম্াও সকলকে পালন করেন) এবং 
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বহিরম্তশ্চ বিরানাররা চরমেন চ। 
সুন্মন স্বান্তাদবিজ্ছেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥ 
অবিতক্তং চ ভূতেবু বিভক্রমিৰ চ স্থিতম্। 
ভূতভর্ভূ চ যঙ্গভেনয়ং গ্রাসিফু প্রভবিধুর চ ॥ ১৬ ॥ 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচাতে | 
হহানং জ্ঙবেয়ং জ্বানগম্যং হৃদি সর্ববস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥ 

নিগুণ হইলেও গুণসমূহ উপভোগ করেন। (১৫) (তিনি) সর্বভূতের 
অন্তরে ও বাহিরেও আছেন; অচর এবং চরও) শুক্র হওয়ার কারণে তিনি 
অবিজ্ঞে় ; এবং দূরে থাকিঘ়াও নিকটে আছেন। (১৬) তিনি (তত্বত) 
“অবিভক্+ অর্থাৎ অধপ্ডিত হইলেও সকল ভূতে (নানাভাবে ) বিভক্ত হইয়া 
আছেন মনে হয়; এবং (সকল ) ভূতের পালনকর্তা, গ্রাসকর্ত এবং স্থষ্টিকর্তাও 
তাহাকেই জানিতে হইবে । (১৭) তাহাকেই ভেজেরও তেজ, এবং অন্ধকারের 
অতীত বলে ? জ্ঞান, যাহ! জানিরার যোগা সেই (জ্ঞেক্স), এবং জ্ঞানগম্য অর্থাৎ 
জ্বানের দ্বারা (ই) জ্ঞাতব্য ও ( তিনিই ), সকলের হৃদয়ে তিনিই অধিষঠিত । 
। [ অচিস্তা ও অক্ষর পরব্াঁদ্গর-_বাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অথব পরমাতআ্মাও বলে-_- 
। (গী. ১৩. ২২) ষে বর্ণনা উপক্ে আছে, তাহা অষ্টস অধায়োক্ত অক্ষরঃব্রন্তের 
| বণনার ন্যায় € শী. ৮. ৯-১১) উপনিষন্দর ভিস্ভিতে করা হইয়াছে । ত্রয়োদশ 

। শ্লোক সম্পূর্ণ ( শ্ে. ৩. ১৩) এবং পরবর্তী শ্লোকের এই জর্ধাংশ “নকল উন্দরি- 
॥ ষের গুণের অবভাদক, তথাপি সকল ইন্দ্রিয়বিরহিত”৮ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
॥ (৩. ১৭ ) যেমনটী-তেমনটা আছে; এবং প্দুর হইলেও নিকটবন্তা” এই শব্ধ 
। ঈশাবাঁস্য (৫) এবং মুণ্ডক (৩, ১, ৭) উপনিষদে পাওয়া ষায়। এইবূপই 
॥”তেজের তেজ” এই শব্দ বৃহদারণ্যকের (৪. ৪. ১৬), এবং “অন্ধকারের 
॥ অতীত” এই শব্ধ শ্বেতাশ্বতরের (৩. ৮)। এই প্রকারই প্ধাহাকে না সং 
। বল! যায়, আব ন। অসৎ বল যায়” এই বর্ণন। খণ্েদের “নাসদাসীৎ নে। সদা- 
। সীৎ* এই ব্রহ্ষব্ষয়ক প্রসিদ্ধ সক্ষকে (খু, ১০. ১২৯) লক্ষ্য করিয়। কর! 

। হইনাছে। “নত ও 'অনৎ, শর্ষের অর্থের বিচার গীতারহস্য ২৪৬-২৪৭ 
। প্রষ্টাতে সবিষস্তার কর! হইয়াছে) এবং ফের গীতা ৯০১৯ম. শ্লোকের 
। টিগ্লনীতেও কর! হইন।ছে। গীত ৯. ১৯এ বলিয়াছেন যে, “সৎ ও অসৎ, 
। আমিই । "এখন এই বর্ণন! বিরুদ্ধ বলিয়। প্রতীত হইনতছে যে প্রকৃত ব্রঙ্গ না 
। "সত, এবং না “সৎ কিন্তু বস্তত এই বিরোধ প্রকৃত নহে ।* কারণ 'ব্যক্ক” 
॥ ( ক্ষর) স্যষ্টি এবং 'অব্যক্ত” ( অক্ষর ).সৃষ্টি, এই ছুই যদিও পরমেশ্বরেরই স্বরূপ, 
৷ তথাপি প্রকৃত পরষেশ্বরতত্ব এই ছয়ের অতীত অর্থাৎ পর্ণরূপে অজ্দেয়। এই 



৮০৬ গীভারহন্য অথব। কর্্মাযোগশাস্ত্র ৷ 

$$ ইতি ক্ষেত্রং তথ! জ্ঞানং ছ্রেয়ং চোক্তং সমাসত2। 
মন্তুন্ত এশদ্বিজ্ঞায় মদ্তাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮॥ 

। সিদ্ধান্ত গীভাতেই প্রথমে 'ভূততৃন্ন চ ভূতস্থঃ-এ (গী, ৯.৫) এবং পরে 
॥ আবার (১৫. ১৬, ১৭) পুরুণোত্তম-লক্ষণে স্পষ্টরূপে বল হইকাছে। নিগুণ 
| ব্রদ্ধ কাহাকে বলে, এবং জগতে থাকিয়াও তিনি জগতের বাহিরে কিরূপে 
। আছেন, অথব। তিনি “বিভক্ত” নানারপাত্বক প্রভীগ্মান হইলেও মুলে আবি- 
॥ ভন্র অর্থাৎ একই কি প্রকারে থাকেন, ইত্ঢাি প্রশ্নের বিচার গীতারহস্যের 
। নবম প্রকরণে (২১১ হইতে পরে ) করা হইয়াছে । ষোড়শ শ্লোকে “বিভক্ত- 
। মিবর অনুবদ্দ এই-_-“মনে কর বিভক্ত হওয়ার ন্যায় দেখ! যাইতেছেশ। 
। এই “ই শব্দ উপানষর্দে অনেকবার জগতের নানাত্ব ভ্রাস্তি্নক এবং একত্বই 
। সত্য, এই অর্থেই আনিগ়্াছে। উদ্দাহরণ যথা, “ত্বতমিব ভবতি”, “য ইহ 
| নানেব পশ্যতি” ইত্যাদি (বু. ২, ৪,১৪3 ৪, ৪. ১৯ ৪, ৩,৭)। অতএব 

| ইহ! স্ুম্প্ট যে গীতাতে এই অদ্বৈত দিদ্ধান্তই প্রতিপাদ্য, নানা নামরূপাত্মক 
| মায়। ভ্রম এবং তয়ধ্যে অবিভক্তব্ূপে অথদ্থিত ব্রব্বই সতা। গীতা ১৮. ২*তে 
| আবার বলিয়াছেন যে, “অবিভক্তং বিভক্তেযু অর্থাৎ নানাত্বে একত্ব দেখা 
। সাব্বিক জ্ঞানের লক্ষণ। গীতারহন্যের অধ্যাত্মপ্রকরণে বার্ণত হইয়াছে যে, 
। এই সান্বক জ্ঞানই ব্রদ্ধ । গীতার, পৃঃ ২১৭, ৯১৮ ) পৃঃ ১৩৩-১৩৪ দেখ । ] 

(১৮) এই প্রকারে সংক্ষেপে বলিলাম ষে, ক্ষেত্র, জ্ঞান ও প্রেয় কাহাকে' 
বলে। আমার ভক্ত ইহ! জানিয়। আমার স্বরূপ লাভ করে। 
॥ [অধ্যাম্্ ব। বেদান্তশাস্ত্রের ভিত্তিতে এ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের বিচার 
॥ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে “ভ্ঞেয়ই ক্ষেত্রজ্ত অথব! পরক্রহ্ধ এবং 'জ্ঞান' দ্বিতীয় 
॥ শ্লোকে ব্যাধ্যাত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-জ্ঞান, এই কারণে ইহাই সংক্ষেপে পরমেশ্বরের 
। সনস্ত জ্ঞানের নিরূপণ হহল। ১৯৮ম শ্লোকে এই সিদ্ধান্ত বলির দিয়াছেন যে, 
। ষথন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-বিচারই পরমেশ্বরের জ্ঞান, তখন পরে ইহা স্বতহ সিদ্ধ ষে 
॥ উহার ফলও মোক্ষহ হহবে। বেদান্তশাস্ত্রের ক্ষেত্র-ক্ষত্রজ্তবিচার এইথানে 
। সমাপ্ত হইল । কিন্ত প্রত হইতেই পাঞ্চভৌতিক বিকারবান ক্ষেত্র উৎপন্ন 
| হয় এইজনা, এবং সাংখ্য যাহাকে পুরুষ” বলে তাহাকেই অধ্যাম্মশা:স্ত্র “আত্মা” 
। বলে, এইজন্য সাংখ্যের ধৃষ্টিতে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিচারই প্রকৃতিপুরুষের বিবেক 
। হইতেছে । গীতাশান্ত্র প্রকৃতি ও পুরুষকে লাংখোর ন্যায় ছই স্বতন্ত্র তত্ব 
। স্বীকার করেন না; নপ্তম অধ্যায়ে (৭. ৪, ৫) বলিয়াছেন যে, ইহার একই 

॥ পরমেশ্বরের, কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, ছুই রূপ । কিন্তু সাংখ্যেক্র দ্বৈতৈর বদলে 1তা- 
। শাস্থের এই অদ্বৈতকে একবার স্বীকার করিলে, তাহার পর প্রক্কতি ও পুরষের 
। পরস্পর সন্বন্ধবিষনক সাংখ্যের জ্ঞান গীতার অমান্য নহে। এবং ইহাও 
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$$ প্রকৃতিং পুরুষং চৈর বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুগাংশ্চৈর বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান।। ১৯ ॥ 
কাধ্যকারণকর্তৃত্বে হেতৃঃ প্রকৃতিরুচাতে। 
পুরুষঃ স্থুখছুঃখানাং ভোকৃহে হেতুরুচাতে ॥ ২০ ॥ 
পুরুষঃ গ্রকৃতিস্থো। হি ভূংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদৃযোনিজন্মন্থ ॥ ২১ ।। 

। বলিতে পারি যে, ক্ষে্রক্ষেত্রুজ্বের জ্ঞানেরই ব্বপান্তর প্রকৃতি-পুরষের বিবেক 
। (গীতার, প্র. ৭ দেখ )। এই জন্যই এ পর্য্যন্ত উপানষদের ভিত্তিত যে ক্ষেত্র- 
| ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান বল! হইয়াছে, তাহারই এখন সাংখোর পর্িভাষাতে, কিন্ত 
। সাংখোর বৈতকে" অস্বীকার করিয়া, প্রকৃতি-পুরুষবিবেকের রূপে বলিতে- 
। ছেন-- ] 

(১৯) প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি জান। বিকার ও গু৭সমূহ 
প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জান। 
॥ ( সাংখ্যশান্ত্রের মতে প্রকতি,ও পুরুষ, ছুই কেবল অনাদি নহে প্রত স্বতন্ত্র 
। ও স্বয়স্তুও বটে। বেদাস্তী বলেন যে, প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন 
। হইয়াছে, অত এব তাহা নাস্বযভ্ভু এবং না ম্বতন্ত্র (গী. ৪, ৫, ৬)। কিন্তু ইহা 
৷ বল! যায় না যে, পরমেরখবর হইতে প্রতি কৰে উৎপন্ন হইয়াছে । এবং পুরুষ 
| (জীব) পরমেশ্বরেরহই অংশ (গী, ১৫. ৭) এই কারণে বেদাত্তীদের এইটুকু 
। মান্য যে ছই-ই অনার্দি। এই বিষয়ের সমধিক আলোচন। গীতারহস্যের ৭ম 
| পগ্রকরণে এবং বিশেষভাবে পৃঃ ১৬৩-১৬৯ তে, এবং ১০ম .প্রকরণের পৃঃ 
। ২৬৫-২৬৮ তে কর! হইক্লাছে। ] 
(২০) কাধা অর্থাৎ দেহের এবং করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্বের জন্য প্রকৃতি 
কারণ উক্ত হয়; এবং €&কর্ত। না হইলেও) স্ুখছঃখের ভোগের জন্য পুরুষ 

(ক্ষেত্রজ্ঞ ) কারণ উক্ত হয়। 
॥ [এই শ্রোকে “কার্ধযকরণের” স্থানে 'কার্যকারণ” পাঠ ও আছে, এবং তখন 
॥ উহার এই অর্থ হয়_-সাংখ্যের মহৎ আর্দি তেইশ তত্ব একক হইতে দ্বিতীয়, 
। দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় এই কার্ধকারণক্রমে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত বাক্ত স্থষ্টি প্রকৃতি 
| হইতে প্রস্তত হয়। এই অর্থও মন্দ নহে; কিন্তু ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্বের বিচারে 
। ক্ষেত্রের উৎপত্তি বল! প্রাসঙ্গিক হয় না। প্রর্কৃতি হইতে জগত উৎপন্ন হইবার 
। বর্ণন। তে পূর্বেই সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে হইস্স গিয়াছে । অতএব “কার্য্যক রণ” 
৷ পাঠই এস্থলে অধিক গ্রশত্ত দেখা যাইতেছে । শাঙ্করভাষ্যে খএুই “কার্যাকরণ? 
। পাঠই আছে।] 
(২১) কারণ পুরুষ প্রকৃতিতে অধিটিত হইয়া! প্রকৃতির গুপসমূহ উপভোগ 



৮০৮ গীতারহদ্য অববা কর্নযোগণাস্ত্র । 

$$ উপদ্রষ্টাহনুমন্ত। চ ভর্তা ন্োস্ত মহেশ্র2 | 
পরমাজ্মেতি চাপুযক্তো৷ দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২॥ 
য এবং বেস্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ | 
সর্বথ! বত্রমানোহপি ন স ভূয়োভিজায়তে ॥ ২৩ ॥ 

ফরে; এবং (প্রকৃতির ) গুণসমূহের এই সংযোগ পুরুষের ভালমন্দ যোনিতে 
জন্মগ্রহণের কারণ হয়। র 
। | প্রকৃতি ও পুরুষের পারস্পরিক সন্বন্ধের ও ভেদের এই বর্ণনা সাংখ্যশাস্ত্ের 
।( গীতার, পৃঃ ১৫৬-১৬৪ দেখ )।* এখন, বেদাস্তীগণ পুরুষকে পরমাত্ম। বলেন, 
॥ ইন বলিয়া সাংখ্য ও বেদান্তের মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং এইরপ 
| করিলে প্রক্তি-পুরুষবিচার এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জবিচারের সম্পূর্ণ একবাক্তা। 
॥ হইয়] যায়। ] 

(২২) (প্রকুতির গুণসমূহের ) উপদ্রষ্ট। অর্থাৎ নিকটে বসিক্া। দর্শক, অনু- 
মোদনকারী, ভর্ত। অর্থাৎ (প্রকৃতির গুণসমূন্তের ) পরিবদ্ধকঃ এবং উপভো স্রাকেই 
এই দেছে পরমপুরুষ, মহেশ্বর ও পরমায্মা বলে। "(২৩) এই প্রকারে পুরুষ 
(নিণ) এবং প্ররুতিকেই যে গুণসহিত জানে, সে ধে প্রকার আচরণ করুক 
না কেন, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। | 
॥ [২২ম শ্লোকে যখন ইহা স্থির হইল যে পুরুষই দেহে পরমাত্মা, তখন সাংখ্য- 
। শান্্ অহৃদারে পুরুষের যে উদাসীনত্ব ও অকর্তৃত্ব তাহাই আত্মার অকর্তৃত্ব 
॥ হইন্া যায় এবং এই প্রকারে সাংখোর উপপত্তির সহিত বেদাস্তের একবাকাত। 
। হইয়া যার। কোন কোন বেদাত্তী গ্রশ্থকার মনে করেন যে, সাংখ্যবাদী 
। বেদান্তের শত্রু; অতএব অনেক বেদাস্তী সাংখ্য-উপঞ্ত্তিকে সর্বখা ত্যাজ্য মনে 
। করেন। কিন্তগীতা এন্ধণ করেন নাই? ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্তবিচারের একই বিষয়, 
॥ একবার বেধান্তের দৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয়বার ( বেদাস্তের অদ্বৈত মতকে ন! 
। ছাড়িয়াই ) সাংখা দৃষ্টিতে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা হইতে গীতাশাস্ত্রের 
॥ সমবুদ্ধি প্রকাশ হইতেছে । ইহা ও বলিতে পারি যে, উপনিষদের এবং গীতার 
॥ বিচারে এই এক গুরুতর প্রভেদ আছে (গীতার, পরিশিষ্ট ৫৩৪ পৃ. দেখ )। 
॥ ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে.ষে, যদিও সাংখ্যর দ্বৈতবাদ গীতার মান্য নহে, 
। তথাপি উহ্থার প্রতিপাদনে যাহ। কিছু যুক্তিসঙ্গত জানা যাক্গ তাহ! গীতার 
॥ অমান্য নহ্কে।* দ্বিতীয় শ্লোকেই বণিরা দিয়াছেন যে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই 
॥ পরমেশ্ববের জ্ঞান । এখন প্রসঙ্গ অনুসারে সংক্ষেপে পিগের জ্ঞান ও দেহস্থিত 
। পরম্খেরের জ্ঞান সম্প।দন করিয়। মোক্ষলাভের মার্শ বলিতেছেন-_-] 



তা, অনুবাদ. টিপ্ননী--১৩ অধ্যায় । ৮০৯ 
$$ ধ্যানেনাজনি পশ্যন্তি কেচিদাত্বানমাতুন। | 

অন্যে সাংখ্যেন যৌগেন কম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥ 

আন্যে স্বেবমজা নন্তঃ শ্রন্বান্যেভয উপাসতে। 
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব স্বতাং শ্ুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥ 

$ যাবত সঞ্জায়তে কিঞ্চিত সন্ত স্থাবরজঙ্গ মম্। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রচ্ঘনংযোগ।ৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥ 
সমং সর্বেবিধু ভূতেষু তিষ্টন্তং পরমেশ্থরম্। 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭॥ 
সমং পশ্যন হি সর্ববত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। 
ন হিনস্তয।আনাজআ্বানং ততে। যাতি পরাং গতিম্॥ ২৮ ॥ 

€২৪) কেহ কেহ স্বপ্ং আপনি আপনাতেই ধানের দ্বারা আত্মাকে দেখে ॥ 
কেহ সাংখ্যষোগের দ্বার এবং কেহ কনম্মযোগের দ্বারা । (২৫) কিন্তু এই 

প্রকারে যাহার ( আপনাপনিই ),জ্ঞান হয় না, সে অপরের নিকট শুনিয়! (শ্রন্ধ! 
বারা পরমেশ্বরের ) তজন করে। শ্রত বিষয়কে প্রমাণ মানিয়া আচরণকারী 
এই পুরুষও মৃত্যুকে অতিক্রম*করে। | 
॥ [ এই ছুই শ্লোকে পাতগ্রীলযোণ অনুসারে ধ্যান,সাংখ্যমার্গ অনুসারে জ্ঞানোত্তর 
। কর্পমন্ন্যাস, কর্মযোগমার্গ অনুসারে নিফাম বুদ্ধতে পরমেশ্বরার্পণ পূর্বক কণ্ম 
। করা, এবং জ্ঞান না হইলেও শ্রদ্ধা দ্বারা আপ্তবচনের উপর বিশ্বাস রাখিকা 

। পরমেশ্বরের ভক্তি কর। ( গী. ৪. ৩৯ ), এই আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন মার্গ বলিয়া 
। গিয়াছেন। যেকোন মার্গেই ষেষাউক না! কেন, অস্তে তাহার ভগবানের 
। জ্ঞান হইয়। মোক্ষলাভ হয়ই । তথাপি প্রথমে এই ধে সিদ্ধান্ত কর! গিয়াছে ষে, 
। লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে কন্ধযোগ শ্রেঠ, তাহা ইহা দ্বার। খণ্ডিত হইতেছে ন1। 
| এই প্রকারে সাধন বলিয়। সাধারণভাবে সমগ্র বিষয়ের উপসংহার পরের শ্লোকে 
। করিয়াছেন এবং উহাতেও বেদান্তের সহিত কাপিল সাংখ্যকে মিলাইমা 
॥ দিয়াছেন । ] 

(২৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! মনে রাখিও ষে, স্থাবর বা জঙ্গম যেকোন বস্তর 
নিশ্দাণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের সংষোগ দ্বারা হয়। (২৭) সর্বভৃতে একভাবে 
অবস্থিত, এবং সকল ভূতের ধ্বংস হইলেও ধাঁঠার নাশ হয় না এইকপ পত্ব- 
মেশ্বরকে বিনি পা লইয়াছেন, বলিতে হইবে যে তিনিই (সতা তত্বকে) 
জানিয়্াছেন। (২৮)*ঈশ্বরকে সর্বত্র একভাবে বাপ্ত জানিয়! ( ষে পুরুষ) 
আপনি আপনাকে আঘাত করে না, অর্থাৎ নিজে নিজে ভাল মারে লাগিক্স 

যার, সে-ই এই কারণে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। 
*৯৭% ৭ 



৬৮১৩ গীতারহণ্য অথব। ক হুযোগশাস্ত্র ৷ 

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্দাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। 
ধঃ পশ্যতি তথাআানমকর্তীরং স পশ্যতি ॥ ২৯ | 
যদ ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি । 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥ 
গনাদিত্বাত নিরণত্বাৎ পরমাত্ায়মব্যয়ঃ | 
শরীরস্থোহপি কৌন্তডেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥ 
যথা সর্ববগতং সৌন্ষম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে । 
সর্ববত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্বা নৌপলিপাতে ॥ ৩২ ॥ 

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃতন্সং লোকমিমং রবিঃ | 
ক্ষেত্রঃ ক্ষেত্রী তথ। কৃৎনসং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥ 

। [২৭ম শ্লোকে পরমেশ্বরের ষে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহ! পুর্বে গী. ৮. ২*ম 
। গ্লোকে আসিয়াছে এবং উহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা গীতারহস্যের নবম প্রকরণে 
। কর! গিয়াছে গীতার. পৃঃ ২২১ ও ২৫৮)। এই প্রকারই ২৮ম শ্লোকে 
। আবার সেই বিষয়ই বল! হইয়াছে যাহা পূর্বে ( গী, ৬. ৫-৭) বল৷ হইয়াছিল 
। ষে, আত্ম। নিজের বন্ধু এবং উহাই নিজের শত্ত ॥ এই প্রকারে ২৬, ২৭ ও ২৮ম 
॥ শ্লোকগুলিতে, সকল প্রাণীর বিষয়ে সাম্বুদ্ধিরূপ ভাবের বর্ণনা শেষ করিয় 
। বলিতেছেন যে, ইহা জানিলে কি হয়--] 

€২৯) ষে ইহা! জানিয়াছে ষে, (সমস্ত ) কর্ম সর্বপ্রকারে কেবল প্রকৃতি 
হইতেই রুত হয়, এবং আত্ম! অকর্তী অর্থাৎ কিছুই করে না, বলিতে হইবে ষে, 
সে (সত্য তত্বকে ) জানিয়। লইয়াছে । (৩০ ) যখন সকল সতের পৃথকৃত্ব অর্থাৎ 
মানাত্ব একতা হইতে ( দেখিতে থাকে ), এবং এই (কত! ) হইতেই (সমস্ত) 
বিস্তার দেখিতে থাকে, তথন ব্রঙ্গ প্রাণ্ড হয় । 
| | এখন ৰলিতেছেন যে আম্মা নিগুণ, অলিপ্ত ও অক্রিক় কি প্রকারে 
। হয়--] 

(৩১) হে কৌন্তের়! খনাদি ও নিগুণ হইবার কারণে এই অব্যক্ত 
পরমাত্থা শরীরে থাকিয়াও কোন কিছু করেন ন|, এবং তাহাতে (কোনও 
কর্মের ) লেপ অর্থাৎ বন্ধন পাপে না| (৩২ ) ধেমন আকাশ চারিদিকে তরিয় 
আছে, কিন্ত সুক্্প হইবার কারণে উহাতে (কোন কিছুরই) লেপ লাগে না, 
লেইরূপই দেহে সর্বত্র থাকিলেও আত্মাতে (কোন কিছুরই ) লেপ লাগে ন।। 
(৩৩) ছে ভারত! যে প্রকার এক ৃর্ধ্য সমস্ত জগত প্রকাশিত করে, সেই- 
রূপই ক্ষেত্রক্ঞ সমস্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে প্রকাশিত কযে। 



গীতা) অনুবাঁদ ও টিপ্লনী--১৩ অধ্যায়। ৮১১ 

ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োরেঝমম্তুরং সুহানচক্ষুষা | 

ডূততপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৪ ॥ 

ইতি গ্রীমদ্ভগবদগীতান্ উপনিষৎস্ছ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্ীকধণর্জ্নসন্থা্দে 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগে। নাম ভ্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ 

(৩৪) এই প্রকারে জ্ঞানচন্ষু দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানরূপনেত্রে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রের 
ভেদ, এবং সর্ধভূতের (সূল) প্রকৃতির মোক্ষ, যে জানে সে পরবহ্ধকে 
প্রাপ্ত হয়। ূ্ 
। [ ইহ সম্পূর্ণ প্রকরপণের উপসংহার। “ভূতপ্রকৃতিমোক্ষ” শব্দের অর্থ আমি 
। সাংখাশান্সের দিদ্ধান্ত অনুসারে করিয়াছি । সাংখ্যের সিদ্ধান্ত হইতেছে 
। এই যে, মোক্ষ পাওরা ব। না! পাওয়। আম্মার অবস্থ। নহে, কারণ উহা তো! 
। সর্বদাই অকর্ত। ও অসঙ্গ ; কিন্ত প্রকৃতির গুণসমূহের সম্গবশত উহা! নিজেতে 
। কর্তৃত্বের আরোপ করে, এইজন্য যখন উহার এই অন্ঞান নই হ্ইয়া বয় তখন 
| উহার সহিত সংলগ্ন প্রকৃতি হুাড়িস্বা ধায়, অর্থাৎ উহারই মোক্ষ হইয়া যাক্ক এবং 
1 ইহার পিছনে উহার পুরুষের সম্মুখে নাচা বন্ধ হইয়া যায়। অতএব সাংখ্যমত- 
। বাদী প্রতিপাদন করেন বে, তাত্বিক দৃষ্টিতে বন্ধ ও মোক্ষ উত্তয় অবস্থা প্রক্ৃতিরই 
। হইতেছে (সাংখ্য কারিক। ৩২ এবং গীতাবৃহস্য পৃঃ ১৬৫-১৬৬ দেখ )। আমি 
| জানিতেছি যে, সাংখোর উপরি-পিখিত সিদ্ধান্তের অন্ুসারেই এই শ্রোকে 
| “গ্রকৃতির মোক্ষ” এই শব আলনিক়্াছে ॥ কিন্তু কেহ কেহ এই শব্দের এই 
| অর্থও করেন যে, £ভূতেত্যং গ্রককতেশ্চ মোক্ষ:”-_পঞ্চমহাতৃত ও প্রক্কাতি হইতে 
॥ অর্থাৎ মায়াত্মক কম্ম হষ্টুতে আত্মার মোক্ষ হয়। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্বিবেক 
। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা গান! যায় (গী. ১৩. ৩৪)) নবম অধ্যায়ের রাজবিদা। প্রত্যক্ষ 
| অর্থাৎ চর্মচগ্ষু ছ্কার। জ।ন| বায় (গী. ৯.২); এবং বিশ্বরূপদর্শন পরম ভগ. 

| বষ্রক্তেওও কেবপ দিবা-চক্ষুরই গোচর (গী. ১১.৮)। নবম, একাদশ ও 
। ত্রয়োদশ অধায়ের জান-বিজ্ঞান-নিব্ূপণের উক্ত প্রভেদ মনে রাখিবার যোগা।] 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কবিত উপনিষদে ব্রহ্গবিদ্যাস্তর্গত 
যোগু-_অর্থাৎ কর্মযোগ-_শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুনের সম্বাদে, 

প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্বিঙাগ যোগ 
নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 



৯১২ গীতারহস্য অথবা কর্দমযোগশাক্তর ৷ 

চভুর্দশোহধ্যায়ঃ | 
শ্রীভগবান্থবাঁচ। 

পরং ভূয়ঃ প্রবঙ্গ্যামি জ্ঞানানাং জ্বানমুস্রমম্। 
যজভ্ভাদ্থ। মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥ 
ইদং ওঝানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। 
সর্গেহপি নোপঙজ্ায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ ॥ ২॥ 

$$ মম যোনির্মহদ্ত্রঙ্ধা তন্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। 
সম্ভবঃ সর্বভৃতানাং ততো৷ ভবতি ভারত ॥ ৩॥ 

চতুর্দশ অধ্যায় । 
[ হয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার একবার বেদাস্তের দৃষ্টিতে এবং 

দ্বিতীয়বার সাংখোর দৃষ্টিতে বলিয়াছেন ; এবং উহ্থাতেই প্রতিপাদন করিয়াছেন 
যে, সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই, পুরু অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞত উদাসীন থাকে । কিন্তু এই 
বিষয়ের বিচার এ পর্য্যন্ত হয় নাই ষে প্রকৃতির এই কর্তৃত্ব কি প্রকারে চলিতেছে । 
অতএব এই অধ্যায়ে বলিতেছেন যে একই প্রকৃতি হইতে বিবিধ স্ষ্টি, বিশেষত 
সজীব স্থষ্টি, কিরূপে উৎপন্ন হয়। কেবল মানবৃন্থষ্টিরই বিচার বদি কর! হয় 
তবে এই বিষর ক্ষেত্রস্বস্বীয় অর্থাৎ শরীরের হয়, এবুং উহার সমাবেশ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে হইতে পারে। কিন্তু যখন স্থাবর স্থষ্টিও রিগুণাত্মক প্রক্তিরই 
বিস্তার, তখন প্রকৃতির গুণভেদেের এই বিচার ক্ষর-অক্ষর বিচারেরও ভাগ হইতে 
পারে; অতএব এই সম্কুচিত “ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচার নাম ছাড়িয়া দিয় সপ্তম 
অধ্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই ভগবান এই 

অধ্যায়ে আবার স্পষ্টরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সাংখ্যশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই 
বিষয়ের বিস্তৃত নিরূপণ গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণে কর গিয়াছে । ত্রিগুণের 
বিস্তারের এই বর্ণনা অন্ুগীত। এবং মনুস্থৃতির দ্বাদশ অধ্য!য়েও আছে। ] 

শ্ীভগবান বলিলেন- (১) এবং ফের সকল জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান 
বলিতেছি, যাহা জানিয়! সকল মুনি এই লোক হুইতে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। (২) এই জ্ঞান আশ্রয় করিনা! আমার সারপ্যপ্রাপ্ত লোক, সৃষ্টির 
উৎপত্তিকাঁলেও জন্মায় না এবং প্রলয়কালেও ব্যথ। পায় না ( অর্থাৎ জন্মমরণ 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পায় )। 
॥ [ ইহাই হইল প্রস্তাবন!। .এখন প্রথমে বলিতেছেন যে প্রকৃতি আম।রই 
। ম্বরূপ, আবার সাংখোর্ দবৈতকে পৃথক করিয়া, বেদাস্তশীস্ত্রের অনুকূল এই 
। নিরূপণ করিতেছেন যে, প্রকৃতির সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ হইতে 
৷ স্ত্টির নানাবিধ ব্ক্ত পদার্থ কি প্রকালে নির্মিত হয় ] 

(৩) হে ভারত! মহদ্তরক্গ অর্থাৎ প্রকৃতি আমারই যোনি, আমি উহাতে 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী ১৪ অধ্যায় । ৮১৩ 

সর্বযোনিষু কৌন্ডেয় মুর্ভরঃ সম্তবন্তি যাঃ। 
তাসাং ত্ুদ্ধ মহদ্যেনিরহং বাজ প্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥ 

$$ সন্বং রজস্তম ইতি গুণ? প্রকৃতিসন্তবাহ | 
নিব্রন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥ 
তত্র সন্তং নির্মলন্বা প্রাকাশকমনাময়ম্। 
স্থখসঙ্গেনাদলাতি জ্ঞ।নসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥ 
রজে। রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষটাসঙ্গসমুস্তবম্। 
তন্নিবরাতি কৌন্তেয় কন্মসঙ্গেন দেহিনন্ ॥ ৭ ॥ 
তমস্তবজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং,সবদেহিনাম্্। 

প্রমাদ[লসানিদ্রাভিস্তনিবপাতি ভারত ॥ ৮ ॥ 
সত্বং স্থখে সঞ্জীয়তি রজঃ কন্মণি ভারত । 
ভঙ্তানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ০৯ ॥ 

গর্ভ রাখি; আবার উহা! হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইতে থাকে । (৪) হে 
কৌন্তেয়! (পশুপক্ষী প্রভৃঃত) যা যোনিতে বে সকল মুর্তি জন্মগ্রহণ 
করে, উহাদের যোনি ই এবং আমি বীজদাতা পিত1। 

(৫) হে মহাবান্ু! প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ব, রজ 'ও তম গুণ দেহে 
অবস্থিত অব্যয় অর্ধাৎ নিশ্িকার আম্মাকে দেহে বাধিয়। লয় । (৬) হে নিম্পাপ 
অজ্জুন! এই গুণসমূহ্রে মধ্যে নিশ্মলতার কারণে প্রকাশকারক ও [নর্দোষ 
সত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে (প্রাণীকে) বাধে । (৭) রজোগুণের স্বভাব, 

রাগাত্মক, ইহ! স্কইতে তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপত্তি হয়। হে কৌন্ডেয়! উহা. 
প্রাণাকে কর্ম করিখাকু ( প্রবৃত্তিরূপ ) আসক্কিতে বাধিয়া কেলে। (৮) কিন্তু 
তমোগুণ অগ্জান হইতে উৎপন্ন হয়, ইহ! সমস্ত প্রাণীকে মোহে নিক্ষেপ করে। 
(হে ভারত! ইহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বার (প্রাণীকে ) বাধিয়া ফেলে। 
(৯) সন্বশ্তণ সুখে, এবং রজোগুণ কর্মে, আসক্তি উৎপন্ন করে। কিন্তু 
হে ভারত! তমোগুণ জ্ঞানকে ঢাঁকিয়! প্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যমূঢ়তায় ৰ। কর্তব্যের 
বিস্মরণে আসক্তি উৎপন্ন করে। 
॥ [ সত্ব, রজ ও তম তিন গুণের এই পৃথক লক্ষণ বল! হইল ।* কিন্তু এই 
। গুণ পৃথক পৃথক কখনও থাকে না, তিন সর্ধদাই ,একত্র থাঁকে। উদাহরণ 

"| যথা, ষে কোন ভাল কাজ করা যদিও সব্বের লক্ষণ, স্তথাপি ভাল কাজ 
। করিবার প্রবৃত্তি হওয়া রজের ধর্ম, এই কারণে সাত্বিক স্বভাবেও অল্প রজের 
। মিশ্রণ সর্বদাই থাকেই । এই জন্যই অন্গগীতাতে এই গুণসমুহের এই প্রকার 



৮১৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 

$$ রজন্তমশ্চাতিভূন্ সন্তং হবতি ভারুত। 
রজঃ সত্ত্ব তমশ্চৈব তমঃ সববং রজস্তথা ॥ ১০ | 
স্বদার্ষু দেহেহস্মিন প্রকাশ উপজায়তে। 

ভকানং যদ|। তর বিদাদ্বিবৃদ্ধং সন্জমিতুত ॥ ১১ ॥ 
লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কন্ধণামশমঃ স্পৃহা! | 
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ 1। 
অপ্রকাশোতহ প্রবুতিশ্চ প্রমাদে। মোহ এব চ। 
তমা.স্াতানি জারন্দে বিরুদ্ধে ভরতর্ধভ ॥ ১৩।। 

$$ যদ সন্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাঁতি দেহভূঙ। 
তদোন্তমবিদাং লৌকানমলান্ প্রতিপদ্যতে | ১৪।। 
রজসি প্রলয়ং গন্বা কর্মনঙ্গিষু জায়তে। 
তথ৷ প্রলীনস্তমসি মৃট্যোনিষু জায়তে ॥॥ ১৫ || 

। মিথুনাম্মক বর্ণনা! আছে যে, তমের জোড়া সত্ব, এবং সন্বের জোড়! রজ ( মা, 
| অশ্ব. ৩৬); এবং উক্ত হইপনাছে যে, ইহাদের অন্যোন্য অর্থাৎ পারস্পরিক 
| আশ্রপ্ন হইতে অথবা ঝগড়া হইতে স্থির সমস্ত গদার্থ প্রপ্তত হয়। সাং, 
। কা. ১২ এবং গীতার, পৃ. ১৫৯ ও ১৬, দেখ । *এখন প্রথমে এই ততই বলিয়া 
। আবার সান্বিক, রাজস ও তামস স্বভাবের লক্ষণ বলিতেছেন-- ] 

(১০) রজ ও তমকে অভিভূত কারয়। সত্ব (অধিক) হয় (তখন উহাকে 
সাত্বিক বলিতে হইবে ); এবং এই প্রকারেই সন্ত ও তম অভিভূত করিয়া 
রজ, এবং নব্ব ও রূক্কে হটাইয়া তম (অধিক হয়)। (১১) যখন এই দেহের 
সকল দ্বারে (ইন্দ্রিয়ে ) প্রকাশ অর্থাৎ নিম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হর, বুধিতে হইবে 
যে সত্বগুণ অংধক হইয়াছে। (১২) হে ভরতশ্রেঞ্জ! রজোগুণ বাড়িলে 
লোভ, কর্মের দিকে প্রবৃত্তি এবং উহার আরম্ভ, অতৃপ্তি এবং ইচ্ছা! উৎপন্ন হয়। 
(১৩) এবং হে কুরুনন্দন! তমোগুণের বুদ্ধি হইলে পর অক্ককার, কিছু না 
করিবার ইচ্ছা, প্রমাদ অথাৎ কপ্তব্যের বিস্বাতি এবং মোহও উৎপন্ন হয়। 
| [ মন্ুযর জীবিতাবস্থাতে ত্রিগুণের কারণে উহার স্বভাবে কিসে কিসে 
। পার্থক্য হয়, তাহ! বলিয়া দিরাছেন। এখন বলিতেছেন যে এই তিন 
। প্রকার মন্গুষ্যের কোন্ প্রকার গতি লাভ হয়-_-] 

(১৪) সত্বগুণের উত্কর্ষকালে যদি প্রাণী মরিয়! বয় তে। উত্তম উব্বজ্ঞানী- 
দিগের, অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতির, নির্মল (স্বর্গ প্রভৃতি) জোক সে প্রাপ্ত হয়।' 
(১৫) রূজোগুণের প্রবলতায় মরিলে যাহারা কর্মে আসক্ত থাকে, উহাদের 

(মন্ুষের ) মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ) এবং তমো গুণে মিলে ( পশু-পক্ষী প্রস্ততি ) 



গীতা) 'অনুবাদ, ও টিপ্পবী-_-১৪ অধ্যায় । ৮১৫ 

কর্্মণঃ সৃক্তস্যাহ্9 সান্বিকং নিমলং ফলম্। 
রজসন্ত্ব ফলং দুঃখমও্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬।। 
সন্বাড সষ্ীয়তে জ্ভানং রজসো। লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহৌ তমসে। ভবতোহচ্ানমেব চ|॥ ১৭ || 
উদ্ধং গচ্ছস্তি সন্বস্থ। মধ্যে তিষ্তন্তি রাজনাঃ । 
জঘন্যগ্ুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসা:!। ১৮ | 

$$ নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদ! দ্রষ্টানুপশ্যতি ॥॥ ১৯ ॥ 

মূঢ় যোনিতে উৎপন্ন হয়। (১৬) বলিয়াছেন যে, পুণ্য কর্মের ফল নির্দল ও 
লাত্বিক হয়; কিন্ত রাজস কর্মের ফল ছৃঃখ, এবং তামস কম্মের ফল অজ্ঞান। 
(১৭) সব হইতে জ্ঞান, এবং রজোগুণ হইতে কেবল লোভ উৎপন্ন হয়। 
তমোগুণ হইতে কেবল প্রমাদ ও মোহই উৎপন্ন হয় না, প্রভাত অজ্ঞানেরও 
উৎপত্তি হয়। (১৮) সান্বিক পুরুষ উপরে, অর্থাৎ স্বর্গ প্রভৃতি লোকে 
যায়। রাজন মধ্যম লোকে অর্থাৎ মন্ষযালোকে থাকে এবং কনিষ্ঠগুণবৃত্তি 
তাঁমন অধোগতি পায় । 
। [ সাংখাকারিক।তেও এই বর্ণন। আছে যে, ধার্মিক ও পুণাকন্্মকাণী হইবার 
। কারণে সব্বস্থ মনুষ্য স্বর্গ প্র্ত হয় এবং অধর্মাচরণ করিয়া তামস পুরুষ 

1 অধোগতি পায় সাং, ক. ৪৪) এই প্রকারেই এই ১৮ম শ্লোক অন্ুুগীতার 
। ব্রিগুণবর্ণনাতে ও যেমনটা-তেমনটা আসিয়াছে ( মভ।. অশ্ব, ৩৯. ১৭; এবং 
॥ মন্ত্র, ১২,৪০)1 সাব্বিক কর্ম দ্বার! স্বর্গ প্রাপ্তি হইতে পাবে, কিন্তু স্বর্ণসুখও তে! 
। অনিতাই; এই কারণে পরম পুরুষার্থের সিদ্ধ ইহ দ্বার। হয় না। সাংখোর 
। দিদ্ধান্ত এই গে» এই পরম পুরুতার্থ বা মোক্ষ প্রাপ্তির জনা উত্তম সাত্বিক 
। স্থিতি তো থাকেই; ই! বাতীত এই জ্ঞান হওয়াও আবশ্যক ষে প্ররুতি 
। পৃথক এবং আমি ( পুরুষ ) পৃথক । সাংখ্য ইহাকেই ভ্রিগুণাতীত অবস্থা বলে। 
। যদিও এই স্থিতি সব. রজ ও তম তিন গুণ হইতেও অতীত তথাপি ইহা 
| সাত্বিক অবস্থারই পরাকাষ্ঠা; এই কারণে ইহার সমাবেশ সাধারণত সাত্বিক 

| বর্ণেই কর। হয়, ইহার জন্য এক নুতন চতুর্থ বর্গ প্রস্তত করিবার প্রয়োজন 
। নাই ( গীতার, পৃ. ১৬৮-১৬৯ )। কিন্তু গীতার এই প্রক্ৃতি-পুরুষবাদী সাংখ্যের 

| দ্বৈত মান্য নহে এই জন্য সাংখ্যের উক্ত সিদ্ধান্তের গীতাতে এইপ্রকার 
। রূপাস্তরণহইয়া! যায় যে, প্রকৃতি ও পুক্ুষের অতীত যে এক আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর 
৭.ব1 পররহ্ধ আছেন, সেই নিগুণ ব্রহ্ষকে ষে চিনে, তাহুকেই ত্রিগুণাতীত 
। বলিতে হয়। এহ অর্থ পরবন্তী শ্লোকসমৃহে বর্ণিত হইয়াছে-] 

(৯৯)-দ্র্ট অর্থাৎ উদদীসীনরূপে দর্শক পুরুষ, যখন জানিয়া লয় যে 



৮১৬ গীতারহস্য অথব। কর্দমযোগশাস্ত্র | 

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুস্তবান্। 
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈবিমুক্তোহমৃতমন্ুতে || ২০ ॥ 

অজ্জুন উবাচ। 

$$ কৈলিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রো । 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ ॥ 

শ্ীভগবানুবাচ । 

প্রকাশং চ প্রবুত্রিং চ মোহমেব চ পাগুব। 
ন ছেষি সংপ্রকৃন্তানি ন নিবৃন্তানি কাংক্ষতি ॥ ২২ ॥ 
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্ষো ন বিচাল্যতে | | 
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ৯৩ ॥ 
সমছুঃখনুখঃ স্বস্থঃ সমলোক্ট।শ্মকাঞ্চনঃ | 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দান্মসংস্তরতিঃ ॥ ২৪ ॥ 

(প্রকৃতির ) গুণের অতিরিক্ত অপর কেহই কর্তী নাই, এবং যখন (তিন) 
গুণের অতীত ( তব্বকে ) চিনিয়া যায়; তখন সে.আমার স্বরূপে মিলিয় ষায়। 
(২০) দেচধারী মনুষ্য দেহের উৎপত্তির কারণ (-স্বরূপ) এই তিন গুণ 
অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু ও বাদ্ধক্যের হুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়৷ অমৃতের 
অর্থাৎ মোক্ষের অনুভব কৰে । 
। [বেদান্ত যাহাকে মায়া বলে, তাহাকেই সাংখ্যমতবাদী ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি 
॥ বলে; এই জন্য ত্রিগুণাতীত হওয়াই মায়! হইতে মুক্ত হইয়া! পরব্রচ্মকে জানিয়! 
1 লও] (গী. ২. ৪৫) এবং ইহাকেই ত্রাঙ্মী অবস্থা বলে ( গী, ২, ৭২) ১৮, 
1৫৩)। অধ্াত্মশাস্ত্রে কথিত ত্রিগুণাতীতের এই লক্ষণ শুনিয়া! উহার আরও 
॥ অধিক বৃত্তান্ত জানিবার জন্য অজ্জুনের ইচ্ছ। হইল) এঝ/ দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
((২. ৫৪ ) যেমন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ সন্বন্ধে প্রর্ম করিষাছিলেন, সেইরপই 
1 এখানে ও তর প্রশ্নই করিতেছেন-_-] 

অজ্ঞুন বলিলেন_-€(২১) হে প্রাভো! কোন্ লক্ষণের দ্বারা (জান! যায় 
যে, সে) এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে? (আমাকে বল যে,) এর 
(ত্রিগুণাতীতের ) আচার-কি, এবং সে কি প্রকারে এই তিনগুণের অতীত হয়? 
ভগবান বলিগ্েন--(২২) হে পাগুব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ (অর্থাৎ 
যথাক্রমে স্ব রজ ও তম, এই গুণগুলির কার্ধা অথবা ফল ) হইলে যে উহাদের, 
ঘ্বেষ করে না, এবং প্রাপ্ত 'না হইলেও উহাদের আকাজ্া রাথে না; (২৩)ষে 

( কর্মফল সম্বন্ধে) উদালীনভাবে থাকে ; (সব্ব, রজজ ও তম) গুপ যাহাফে 
বিচলিত করিতে পারে না) যে ইহাই মনে করিয়া স্থির রহে যে, গুপ (নিজের: 
নিজের) কাধ করিতেছে ) যে টলে না অর্থাৎ বিকা রগ্রস্ত হয় না)-( ২৪)বাহার 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১৪ জধ্যায়। ৮১৭ 

ম।নাপমানযোস্তল্যন্ন্য। মিত্রারিপক্ষয়ো 2 । 
সর্বারস্তপরিত্যাগী গুণ/ভীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥ 

$$ মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিষে!গেন সেবতে। 
স গুণান্ সমতীত্যৈতান ব্রক্ষভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬॥ 

নিকট স্থখছুঃখ একই প্রকার ; যে স্ব-স্থ অর্থাৎ আপনাতেই স্থির মাটি, পাথর ও 
সোন। যাহার নিকট সমান ? প্রি নপ্রিপ্, নিন্দা! ও নিজের স্ততি যাহার নিকট 
একই সমান ১:যে সর্ববদ! ধৈর্য্যবুক্ত+) (২৫) যাহার নিকট মান-অপমান বা মিত্র ও 
শত্রদল তুলা অর্থাৎ একই গ্রকার ; এবং (প্রক্কৃতি যাহা কিছু সমস্ত করিতেছে 
এই বুদ্ধিতে ) যাহার“সমস্ত ( কাম্য ) উদ্ভে।গ দূর হইয়। গিপ়াছে ;---সেই পুরুষকে 

গুণাতীত বলে। 
। [ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি, এবং আচার কিরূপ, এই ছুই প্রশ্নের উত্তর 
| হইল এই । এই লক্ষণ, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত স্থিতপ্রজ্ের লক্ষণ (২, 
॥ ৫৫-৭২ ), এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে (১২, ১৩-২০ ) কথিত ভক্তিম.ন পুরুষের লক্ষণ 
। সমস্ত একই প্রকারের । অধিক কি হপিব “সর্বারস্তপরিত্যাগী,, “তুল্যনিন্দাত্ম- 
| সংস্কতিঃ” এবং « উদাপীনঃ” "প্রভৃতি কোন কোন বিশেষণও ছুই তিনস্থানে 
| একই। ইহ! হইতে প্রর্কাশ পাইতেছে যে, পুর্ব অধ্যা়ে ব্যাখ্যাত (১৩. ২৪, 
॥ ২৫) চার মার্শের মধ্যে কোন এক মার্ণ স্বীকার করিফ়া লইলে পর সিদ্ধি- 
| প্রাপ্ত পুরুষের আচার, এবং তাহার লক্ষণ কল মার্গে একই প্রকার হয় । 
। তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে খন এই দৃঢ় ও অটল সিদ্ধান্ত করিলেন 
| যে, নিষ্ষাম কর্ম কেহই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না) তখন মনে রাখা উচিত 
। যে স্থিত প্রজ্ঞ, ভগবন্তত্ত ব৷ ত্রিগুণাতীত সমস্তই কর্মযোগ-মার্গের । “সর্বারস্ত- 
। পরিত্যাগীর” অর্থ ১২ম অধ্যায়ের ১৯ম ল্লোকের টিপ্লনীতে বলিয়া আসিয়াছি। 
। সিন্ধাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষের এই বর্ণনাকে স্বতন্ত্র মানিয়! সন্ন্যাসমার্গের টীকাকার 

। নিজের সম্প্রদায়ফেই গীতার প্রতিপাদ্য বলেন। কিন্তু এই অর্থ পূর্বাপর 
| সন্দর্ভের বিরুদ্ধ, অতএব ঠিক নছে। গীতারহসোর ১১ম ও ১২ম প্রকরূণে 
1 (৩২৮-৩২৯ ও ৩৭৭ পৃঃ) এই বিষ আমি সবিস্তার গ্রতিপাদন করিয়াছি । 

। অঙ্জুনের ছুই প্রশ্নের উত্তর হুইঙ্লা গেল। এখন বলিতেছেন যে, এই পুরুষ এই 
(| তিন গুণ কি প্রকারে অতিক্রম করেন-- ] 

(২৬) এবং যে (আমাতেই সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া) অবারভিচার, অর্থাৎ 
একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে আমার সেব! করে, মে এই তিনগুণ আততিক্রম করিয়া 
বরঙ্গস্ৃত অবস্থা প্রাপ্তিবিষয়ে সমর্থ হয়| * 
4 [ ইহ! লম্ভব যে, এই পক হইতে এই লংপয় হইতে পারে যে, ধখন অর: 



৮১৮ . গীতারহল্য অথবা! রর্মযোগশ্াস্ত্র॥ 

বরক্ষণে। ছি প্রতিষ্ঠা হমস্ তস্যা্ত়্স্য চ। 
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য ্থুখস্যৈকান্তিকস্য চ।॥ ২৭1 

ইতি জীমদ্ভগ্রবদশীতান্থ উপ্নিষংস্থ ত্রহ্মবিদ্যাক়্াং যোগশান্ত্রে শীরুষ্ণাশদুনশন্বাদে 
গুণত্রপবিভাগযোগে! নাম চতুর্দীশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥ 

1 তীত অবস্থা সাংখ্যমার্গের, তখন সেই অবস্থাই কর্মপ্রধান ভক্তিযোগে কিরূপে 
॥পাওয়! যাকস। এই কাণেই ভগবান বলিতেঢছন,_-] 
€২৭) কারণ, অমৃত ও অবায় ব্রন্গের, শাশ্বত ধর্মের এবং একাস্তিক অর্থাৎ 
পরমাবধি অতান্ত সুখের অন্তিম স্বান আমিই। 
1 [ এই শ্লোকের ভাবার্থ এই ষে, সাংখ্যের দ্বৈত ছাড়িয়া দিলে সর্বত্র একই 
1 পরমেশ্বর থাকেন $ এই কারণে ভাহারই প্রতি ভক্তি দ্বারা ক্রিগুণাভীত 
1 অবস্থাও প্রাপ্ত হয়। এবং, একই পরমেশ্বর মানিক! লইলে সাধনসন্বন্ধে গীতার 
1 কোনই আগ্রহ নাই (পী. ১৩. ২৪ ও ২৫)। গীতা ভক্তিমার্গকে সুলত 
। অতএব সকল লোকের পক্ষে গ্রাহ্য বলিয়াছেন ঠিক ১ কিন্ত কোথাও অন্যান্য 
। মার্গকে ত্যাজ্য বলেন মাই । গীভাত্তে কেবল ভক্তি, কেবল জ্ঞান অথবা 
॥ কেবল যোগই প্রতিপাদ্য__এই মত বিভিন্ন সম্প্রদায়-অভিমানীত। পূর্ধ্ব হইতে 
॥ গীভায় উপবু চাপাইয়া। দিয়াছেন । গীতার প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় তে পৃথক 
1 আছেই। মার্গ বাহাই হৌক, গীতায় মুখ্য প্রশ্ন ইহাই যে, পরমেশ্বরের জ্ঞান 
1 হইলে সংসারের কম্মন লোকসংগ্রহার্থে করা হইবে ব! ছাড়া হইবে ; এবং ইহার 
1 পরিষফার উত্তর পূর্বেই লেওয়। হইকাছে যে কর্্মষোগ শ্রেষ্ঠ | ] 

এই প্রকারে শ্ভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষিদে ব্রচ্ধবিদ্যান্তর্গত 
যোগ-_অর্থাৎ কন্মযোগ-__শাল্ত্বিষয়ক শ্রীরুষ্। ও অঞ্ছুনের সব্াদে 

গুপত্রয়বিভাগ-যোগনামক চতুর্দশ অধ্যার সমাপ্ত হইল। 

পঞ্চদশ অধ্যায় । 

[ ক্ষেঅ-ক্ষেজ্ঞের বিচারন্থত্রে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে & ক্ষেব্র-কষেব্রজ্ঞ-বিচারেরই 
ন্যায় সধখোর প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক বলিরাছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন 
বে, প্ররুতির তিন গণের ছার! মানুফে-মানুষে শ্বভাবভেদ কিন্ধপে উৎপন্ন হয় 
এবং উহ! হইতে সাস্বিক আদি গতিতেন কি প্রকারে য়) আবার এই বিচার 
করিয়াছেন যে, জিগুণাতীত অবস্থা অথব। অধ্যাত্মবৃষ্কিতে বাঙ্গী স্কিতি কাহাকে 
হলে এবং উহা, কিন্নীপে পাওনা যান্ছ। এই সমস্ত নিরূপণ সাংখ্যের পরিভাধায় 



গীতা, অনুবাদ ও --১৫ অধ্যায়। ৯৮১৯ 

পঞ্চদর্ভশাহধ্যাযত | 
শ্রীভগবান্বাচ । 

উদ্বীমূলমধঃশাখমশ্খখং প্রারব্যয়ম্। 
ছন্দাংসি ষস্য পণণ।নি যস্তং বেদ স বেদবিত॥ ১ ॥ 

'আছে ঠিক, কিন্ত সাংখ্যের ছৈতকে স্বীকার ন! করিয়া ধে একই পরমেশ্বরের 
বিভৃতি হইতেছে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই, সেই পরমেশ্বরের নিরূপণ জ্ঞান- 
বিজ্ঞান দৃষ্টিতে কেরা গিয়াছে । পঁরমেশবরের শ্বরপের এই বর্ণনার অতিরিক্ত অষ্টম 
অধ্যায়ে অধিষজ্ঞ, অধ্যাত্ম ও অধিধৈবত প্রভৃতি ভেদ দেখানে। হইয়াছে । আর, 
ইহা পূর্বেই বপিয়া আপিয়াছি যে, সকল স্থানে একই পরমাস্থ। ব্যাপ্ত আছেন, 
এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ও তিনিই । এখন এই অধ্যায়ে গ্রথমে বলিতেছেন যে, 
পরমেশ্বরের রূচিত স্থষ্টিবিস্তারের, অথবা পরমেশ্বরের নামন্পাত্বক বিস্তারেরই 
কথন্!-কথনে। বুক্ষরূপে বা বনরুূপে বে বর্ণনা, পাওয়া! যায়, উহার বীঞ্জ কি? 
আবার পরমেশ্বরের সকল রূপের শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম-স্বর্ূপেক বর্ণনা করিয়াছেন। 

শ্রীভগবান কহিলেন-_-( ১) ফে অশ্বখ বৃক্ষের এইরূপ বর্ণনা করিতেছি যে, 
মূল (এক) উপরে আছে এবং শাখাসকল (অনেক ) নীছে আছে, (বাহ! ) 
অবায় অর্থাৎ কখনও বিনষ্ট হয় না এবং ) ছন্দাংসি অর্থাৎ বেদ বাচার পাতা « 
উহাকে ( বৃক্ষকে ) যে জানিয়াছে সেই পুরুষ ( গ্রকুত ) ৰেদবেত্তা ॥ 
| [ উক্ত বর্ণনা ব্রহ্মবৃক্ষের অর্থাৎ সংসারবৃক্ষেক। এই সংসারকেই সাংখাবাদী 
৷ "প্রকৃতির বিস্তার" এবং বেদাস্তী: “ভগবানের মায়ার বিস্তার” বলেন; এবং 
৷ অন্ুগীতাতে হইহাকেই ব্রক্গবৃক্ষ বা ব্রদ্মবন” (ব্রক্ষারপ্য ) বলিয়াছেন ( মভা. 
। অশ্ব, ৩৫ ও ৪৭)1* এক নিতান্ত ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন খুব বড় গগনচ্ষ্ঘ 
। বৃক্ষ নির্মিত হয়, সেই প্রকারই এক অব্যক্ত পরমেশ্বর হইতে দৃশ্য স্থিরূপ 
॥ কল্পনামুলক বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে; এই কল্পনা অথবা, রূপক কেবল বৈদিক 
। ধর্মেই নহে, প্রত্যুত অন্য প্রাচীন ধর্মেও পাওয়া ফায়। রুরোপের পুর্লাতন 
। ভাষাতে ইহার নাম এবশ্ববুক্ষ বা “অগদ্বুক্ষ” আছে । খথেদে (১, ২৪. ৭ 
| বর্ণন। আছে যে বরুণপোকে এমন এক বৃক্ষ আছে যাহার কিরপের মূল, 
। উপরে ( উদ্ধে ) এবং উচ্গার কিরণ উপর হইতে নীচে (নিচীনাঃ) বিস্তৃত 
| হক্স। বিষ্সহত্রনামে “বারুণো বৃক্ষঃণকে, (বরণের বুক্ষ ) পরমৈশ্বরে র 
| হাজার নামের ভিতরেই এক নাম বলিকাছেন। যম ও*পিতৃগণ যে স্মপলাশ 
। বুক্ষের" নীচে বসির়। 'সহপান করেন (খ. ১৯. ১৩৫, ১), আধবা যাহার 
৷ "অগ্রভাগে স্বাদিষ্ট পিপল আছে এবং যাহার উপর ছুই স্পর্ণ অর্থাৎ পক্ষী 
। থাকে” (খু, ১, ১৬৪, ২২), বা “ষে পিঞ্গগকে €(পিপলকে ) বাযুদেবত! 



৮২৩ গীতারহস্য অথবা কণ্্মযোগশাস্ ৷ 

অধশ্চোর্ধং প্রশ্থতান্তস্য শাখাধিণ প্রবৃদ্ধ! বিষয় প্ীবালাঃ 

। ( মরুাদগণ ) কম্পিত করেন” (খ, ৫, ৫৪. ১২) সেই বুক্ষও ইহাই। 
। অপর্ববেষ্ধে এই যে বর্ণন। আছে যে, “দেবস্দন অশ্বথ বৃক্ষ ভূতীয় স্বর্গলোকে 
॥ ( বরুণলোকে ) আছে” (অথর্ব. ৫. ৪. ৩) এবং ১৯, ৩৯, ৬), আাহাও এই 

। বৃক্ষ সম্বন্ধীয় মনে হয়। ভৈত্তিরীর ব্রাক্ষণে (৩. ৮. ১২,২) অশ্বখ শব্দের 
| বাৎপন্তি এই প্রকার আছে,_-পিতৃযান-কালে অগ্নি অথবা যক্প-প্রজাপতি 
৷ দেবলোক হইতে নষ্ট হইয়। এই বৃক্ষে অখের (ঘোড়ার) রূপ ধরিয়া 'এক 
॥ বৎসর লুকাইয়! ছি?লন, এই কারণেই এই বুক্ষের অশ্খ নাম হইল ( মভা', 
| অনু, ৮৫ )। কোন কোন নৈরুক্তিকের ইহা ও মত বে, পিতৃানের দীর্ঘ রাত্রিতে 
। সূর্যের ঘোড়া যমলোকে এই বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করে এইজন্য ইহার অশ্বথ 
| ( অর্থাৎ ঘোড়ার থান ) নাম প্রাঞ্থি হইয়! থাকিবে । “অ+--্নছে, "বল 
। ও “থ”স্-স্থির_-এই আধ্যাত্মিক নিরুক্তি পরবস্ভী কল্পনা! । নামরূপাত্মক 
। মায়ার স্বজূপ ষখন বিনাশবান্ অথবা গ্রতিমুহুর্তে পরিবর্তনশীল, তখন উহাকে 
। “কাল পর্যন্ত স্থিতিশীল নহে তো বলিতে প্ারিত ; কিন্তু “অব্যয়” অর্থাৎ 
| "যাহার কখনও ব্যয় হয় না,_-বিশেষণ স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, এই অর্থ এস্থলে 
1 অভিমত নহে। পুর্বে পিপল বৃক্ষকেই অশ্বখ বাঁলভু, কঠোপনিষদে (৬. ১) 
। এই ষে ব্রঙ্গমনন অমুত অশ্বখবৃক্ষ বল। হইয়াছেঁ-.. 
| উদ্ধমূলোহবাকশাখ এযোহম্বখঃ মনাতনঃ । 
। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥ 

| উহা ও 'ইহাই 7) এবং “উর্ধমূলমধঃশাখং* এই পদসাদৃশ্য হইতেই ব্যক্ত হইতেছে 
। যে, ভগব্দগীতার বর্ণনা কঠোপনিষদের বর্ণনা হইতেই লওয়া হইয়াছে । পরমে- 
স্বর স্বর্গে আছেন এবং তাহা হইতে উৎপন্ন জগদ্বৃক্ষ নীঙে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে 
। আছে, অতএব বর্ণিত হইয়াছে যে এই বৃক্ষের ঠুল অর্থাৎ পরমেশ্বর উপরে 
। আছেন এবং ইহার অনেক শাধ। অর্থাৎ জগতের বিস্তার নীচে বিস্তৃত । কিন্ত 
। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে আর এক কল্পনা পাওয়! যাক যে, এই সংসারবৃক্ষ, বটবৃক্ষ 
। হইবে, পিপপ হইবে না) কারণ বটবুক্ষর ঝুরি উপর হইতে নীচে নামিয় 
। আসে। উদাহর্ণের জন্য এই বর্ণনা আছে যে, অশ্বখ বৃক্ষ আদিত্যের বৃক্ষ 
। এবং এন্যগ্রোধে। বারুণে| বুক্ষ-*-ন্যগ্তরোধ অর্থাৎ নীচে (ন্যকৃ) বর্ধনশীল 
। (রোধ ) বটবৃক্ষ বরুণের বৃক্ষ (গোভিলগৃহ্য, ৪, ৭. ২৪ )। মহাভারতে লিখিত 
। আছে যে, মার্কগেয়* খধি প্রলয়কালে বালরূপী পরমেঙ্গরকে এক (এ প্রলয়- 
। কালেও অ-বিনাশী, অতএব) অব ন্যগ্রোধ অর্থাৎ বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র ডালের 
॥উপর দেখিয়।ছিলেন (মতা, বন, ১৮৮. ৯১)। এই প্রকারেই অব্যক্ত 
) পরমেশ্বর হইতে অপার দৃশ্য জগত কিরূপে নির্মিত হয় দেখাইবার জন্য 



গীতা, অনুবাঁদ এ টিপ্রনী--১৫ অধ্যাঁয়। ৮২১ 

অধশ্চ মুলান্যনুসন্্টতানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২॥ 

| ছান্দোগ্য উপনিষর্দে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা নাগ্রোধেরই বীজসংক্রান্ত 
| (ছাং- ৬. ১২, ১)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বিশ্ববুক্ষের বর্ণনা আছে (শবে, 
।৬,৬)) কিন্তু এখানে খুলিয়! বল! হয় নাই যেইহা কোন্ প্রকার বৃক্ষ । 
। মুণ্ডক উপনিষদে (৩.১) খখ্েদেরই এই বর্ণনা গৃহীত হইয়াছে যে, বৃক্ষের 
। উপর ছুই পঙ্গী ( জীবাত্ম। ও পরমাত্মা। ) বসিয়া আছেন, ইহাদের মধ্যে এককন 
। পিপ্পন অর্থাৎ পিপলের ফল খান। পিপল ও বট ছাড়িয়া! এই সংসারবৃক্ষের স্বরূপ 
| সম্বন্ধে ভৃতীয় কল্পন। উদৃর্থর লইয়1) এবং পুরাণে ইহ। দস্ত-ত্রেয়ের বু্ষ বলিয়া 
| স্বীকৃত। সার কথা, প্রাচীন গ্রস্থপমৃহে এই তিনটা কল্পল। আছে যে, 
৷ পরমেখরের মায়া হইতে উৎপন্ন জগত এক বৃহৎ পিপল, বট বা উদুম্বর) 
॥ এবং এই কারণেই বিষুণপহঅহনামে বিষুণর এই তিন বৃক্ষাত্বক নাম দিয়াছে-_ 
| “নাগ্রোধো হন্বরোহধখ১* (মভা, অনু, ১৪৯. ১০১), এবং সমাজেও এই তিন 

বৃক্ষ দেবতাত্মক ও পুজার যোগা মান! হয়। ইহা ব্যতীত বিষুসহত্রনাম 
। ও গীতা, উভয়ই মহাভারতের ' অংশ) যখন বিষ্ুসহজনামে উদ্ম্বর, বরগছ 
। (ন্যগ্রো) এবং অর্থ "এই ঠিন পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে ; তখন 
। গাতাতে 'অশ্বখ” শব্দেরর্শপপলই (উদুষ্বব্র ব! ন্যাগ্রোধ নহে) অর্থ লইজ্তে 
৷ হইবে, এবং মূলের অর্থও ভাহাই । গছন্দাংসি অর্থাৎ বেদ যাহার পাত।” এই; 
। ঝাক্যের “ছন্দাংসি শব্দে ছদ্-ঢাক ধাতু ধরিয়া (ছাং, ১, ৪, ২) বৃক্ষের 
। আচ্ছাদক পাতার সহিত বেদের সাম্য বর্ণিত হইয়াছে ; এবং অস্তে বলিয়াছেন 
। যে, বথন এই সম্পূর্ণ বর্ণন। বৈদিক পরম্পরা অন্গুসারে হইতেছে, তখন ইহা 
। যে জানিরা লইয়াছে তাহাকে বেদবেত্বা। বলিতে হইবে। এই প্রকার বৈদিক 
॥ বর্ণনা হইল ;৬এখন এই বুৃক্ষেরই দ্বিতীয় প্রকারে, অর্থাৎ সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে 
| বর্ণন! করিতেছে ন--্] 
(২) (সত্বআদি তিন) গুণ হইতে যাহা! পুষ্ট হইম্বাছে, এবং যাহা হইতে 
( শব্বম্পর্শরূপ-রস ও গন্ধরূপ ) বিষয়দমুহের অস্কুর ফুটগ্লাছে, তাহাদেরই শাখা- 
সকল নীচে এবং উপরেও বিস্তৃত হইরাছে ; এবং অন্তে কর্মের রূপপ্রাপ্ত উহাদের 
মূল নীচে মন্ুধালোকেও বাড়িতে বাড়িতে ভিতরে নামিয়৷ গিয়াছে। 
॥ [গীতারহস্যের অষ্টম প্র করণে (পৃঃ ১৮১) সবিস্তার নিরূপণ করিয়! দিয়াছি 
। যে, সাংখ্যশান্্র অনুসারে প্রক্তি ও পুরুষ এই ছুইটাই মূলতত্ব্১ এবং যখন 
| পুরুধের পরে ত্রিগুণাত্মক প্রতি নিজের টানাপড়েন বিস্তার করিতে লাগে, 

.। তখন মহৎ আদি তেইশ তত্ব উৎপন্ন হয়, এবং উহা! হইতে এই ব্রহ্মা গুবুক্ষ 
প্রস্তুত হয়। কিন্ত বেদান্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে,*উহা! পরমেশ্বরেরুই: 
। এক অংশ, অতএব ত্রিগুণাত্মক গ্রক্কতির এই বিস্তারকে স্বতন্ত্র বৃক্ষ না মানিয়া 



৮২২, গীতারহস্য অথবা কর্ময়োগশান্ত্র | 

$২ ন রূপমসোহ তথোপললভ্যতে নান্তো কচাদির্ন.চ সংপ্রতিষ্ঠা 1“ 
অশ্থমেনং স্থবিরূঢমুলমদঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিতা ॥.৩ ॥ 
ততঃ পদং তত পরিমাগিতব্যং বস্মিন্ গত ন নিবর্তৃন্তি ভূয়ঃ। 
'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে বতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রন্থতা পুরাণী ॥ ৪ ॥ 

॥ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই শাখাঁদকল “উর্দমূল+ পিপলেরই হইতেছে । 
৷ এখন এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন পৃথক স্বরূপের বর্ণনা এই প্রকার করিয়াছেন 
| যে, প্রথম শ্লোকে বর্ণিত বৈদিক 'অধঃশাখ+ বৃক্ষের পত্রিগুণ হইতে পুষ্ট” শাখা- 
। সকল কেবল 'নীচে*ই নহে, প্রত্যুত উপরে+ও ধিস্তৃত হইয়াছে ; এবং ইহাতে 

। কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ার সুত্রও অন্তে পরাইয়। দিয়াছে । অনুগীতাকার ব্রহ্গবৃঙ্গের 
॥ বর্ণনায় কেবল সাংখ্যশান্ত্রের চবিব শ তত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মবৃক্ষই বঙ্গিয়! গিয়াছেন ॥ 
। উহাতে এই বৃক্ষের বৈদিক ও সাংখ্য বর্ণনার মধ্যে মিল করির! দেন নাই 
।( মভা. অশ্ব, ৩৫. ২২, ২৩ এবং গীতার, পৃঃ ১৮১) । কিন্তু গীতা এরূপ 
। করেন নাই; দৃশা স্যষ্ইি্ূপ বৃক্ষের সুত্রে বেদে প্রাপ্ত পরমেশ্বরের বর্ণনার এবং 
। সাংখাশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতির বিস্তার বা ব্রহ্ধাগুবৃক্ষের, বর্ণনার, এই ছুই শ্লোকে 
। মিলাইয়। দিয়াছেন। মোক্ষপ্রাঞ্তির জন্য ত্রিগুণাত্মক এবং উদ্ধমূল বৃক্ষের 
। 'এই বিস্তার হইতে মুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু এই বৃক্ষ এত বড় যে, দিকবিদি- 
। কের আঘ্যস্তের ঠিকানাই পাওয়া যায় না। অঙএব এখন বলিতেছেন যে, 
। এই অপার বৃক্ষ নষ্ট করিয়া! ইহার মুলে বর্তমান অমৃততব জানিবার কোন্ 
| মার্গ--] 

(৩) কিন্তু এই লোকে ( উপরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে ) এরূপ উহার স্বরূপ 
উপলব্ধ হয় না; অথব। অন্ত, আদি এবং আধারস্থানও পাওয়। যায় না। অত্যন্ত 

গভীর মূল বিশিষ্ট এই অশ্থথ (বৃক্ষ )কে অনাদক্তিরূপ সুদৃঢ় তরবারি দ্বার ছিন্ন 
করিয়া, (5) ফের যেখানে গেলে ফিরিয়া! আসিতে হয় না'সেই স্থানকে সন্ধান 
করিয়া বাহির করিতে হইবে; এবং এই সঙ্কল্প করিতে হইবে যে (হ্ঙ্টিক্রমের 
এই ) "পুরাতন প্রবৃত্তি ধাহা হইতে উৎপন্ন হইস্নাছে, সেই আদি পুরুষেরই দিকে 
আমি যাইতেছি।” 
। [গীতারহসোর দশম প্রকরণে বিচার করিয়াছি যে, স্থষ্টির বিস্তারই নামরূপা- 
| আক কর্ম এবং এই কম্ম অনাদি; আলক্ত-বুদ্ধি ছাড়িয়া দিলে ইহার ক্ষয় হয় 
। আর অন্য কোন উপাযের দ্বারাই ইহান ক্ষয় হয় ন! কারণ ইহ। স্বরূপত অনাদি 
। ও অব্যয় (২৮৮--২৯২ দেঞ্প)1 তৃতীয় প্লোকের “উহার স্বরূপ বা আদ-অস্ত 
॥ পাওর়। যায় না” এই শব্দের স্থানে এই দিদ্ধান্তই ব্যক্তীকৃত হইয়াছে যে, কর্ম 
। অনাদি ; এবং পরে চলিয়া কর্মবৃক্ষের ক্ষ করিবার জন্য এক অনাসক্তিকেই 
॥ সাধন বলিয়্াছেন। -এইরূপই উপাপন! করিবীর সময় যে ভাবনা মনে থাকে, - 



গীত1, অনুবাদ .ও টিপ্রনী--১৫ অধ্যায় । ৮২৩ 

৮৬৮০ বি অব্যান্সনিত্যা বিনিবৃতকামাই। 
1ঃ হখছুঃখসংক্ৈরগচ্ছন্তামূঢ়া পদমব্যয়ং তত ॥ ৫ ॥ 

ন জী সূর্যো৷ ন শশাঞ্ষো ন পাবকঃ। 
যদ্গত্ব। ন নিবব্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ 

। তদনুসারেই পরে ফললাঁভ হয় (গী, ৮. ৬)। অতএৰ চতুর্থ গ্লোকে স্পষ্ট 
। করিয়। দিয়াছেন যে, বৃক্ষছেদনের এই ক্রিয়। হইবার সময় মনে কোন্ প্রকার 
। ভাবনা থাক! উচিত । শাঙ্করভাষো “তমেব চাদাং পুরুষং প্রপদে” পাঠ আছে, 
। ইহাতে “বর্তমানকাণ প্রথম" পুরু:ষর একবচনের “প্রপদো* ক্রিয়াপদ আছে 
। যাহা হইতে এই অর্থ করিতে হয় ;) এবং ইহাতে “ইতি”র ন্যায় কোন-না-কোন 
॥ পদের অধ্যাহার ও করিতে হুয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য রামান্ুজভাষ্যে 
। লিখিত ণতমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদোৎ ষতঃ প্রবৃত্তি পাঠাস্তর স্বীকার 
। করিপেও এইরূপ অর্থ করা যায় যে, “যেখানে গেলে পরে ফের পশ্চাতে 
। ফিরিতে হয় না, সেই স্থান খুঁজিতে হইবে, (এবং ) ষাহা হইতে সকল স্ষ্টির 
। উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতেই্ মিলিয়। যাইতে হুইবে”। কিন্ত 'প্রপদ্” ধাতু 
॥ নিত্য আত্মনেপণী, এই জন্য উহার বিধ্যর্থক অন্য পুরুষের রূপ “প্রপদ্যেৎ, 
| হইতে পারে না। 'প্রপদ্যোৎ পরন্মৈপদের রূপ এবং উহা! ব্যাকরণের দৃষ্টিতে 
। অশ্দ্ধ। প্রান এই ক্কারণেই শাঙ্করভাষো এই পাঠ স্বীকৃত হন নাই, এবং 
। ইহাই যুক্তিনঙ্গত। ছান্দোগা উপনিষদের কোন কোন মান্ত্র প্রপদেয, পদের 
। “ইতি” বিনা এই প্রকারেই উপষোগ করা হইয়াছে ( ছাঁং, ৮. ১৪. ১)। 
। প্রপদ্যে” ক্রিয়াপদ প্রথমপুরুষাস্ত হইলে তো বলিতে হইবে না যে, বক্তার 
। সহিত অর্থাৎ উপদেশকর্ত। শ্রীকৃষ্ণের সহিত উহার সম্বন্ধ যোগ করা যায় না। 
। এখন বলিতেছেন যে, এই প্রকারে চলিলে কি ফল লাভ হয়-- ] 
(৫) যে মান ও মোহ*হইতে মুক্ত, যাহারা আদক্তিদোষ জয় করিয়াছে, যে 
অধ্যাত্মজ্ঞানে সর্বদাই স্থির থাকে, ষে নিষ্ষাম ও সুখ-ছুঃখসংজ্ঞক “ছন্য হইতে মুক্ত 
হইয়। গিয়াছে, সেই জ্ঞানী পুরুষ এ অব্য স্থানে গিয়া পৌছায় । (৬) বেখানে 
গিয়া আর ফিরিতে হয় না, ( এইন্প ) সেই আমার পরম স্থান। উহাকে ন 
সূর্য্য, না চন্দ্রম! ( এবং ) না অগ্নিই প্রকাশ করে। 
। [ ইহার মধ্যে ষষ্ঠ ল্লোক শ্বেতাশ্বতর (৬. ১৪), মুণ্ডক (২, ২, ১০) এবং 
। কঠ (৫,১৫) এই তিন উপনিষদে পাওয়া! যায়। সুর্য, চত্দ্রবা তারা, এ 
। সকলই 51 নামরূপের শ্রেণীতে আসে এবং পর্ব্রহ্ম এই সকল নামরূপের 
। অতীত ; এই কাক্ষণে পরব্রদ্মেরই তেজে স্ুর্যযচন্ত্র প্রস্ৃতি প্রকাশিত হয়। আর 
॥ ইহ! ুপ্পষ্টই বে, পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য কাহারও অপেক্গাই নাই। 
।উপরের স্ল্েরকে 'পরম স্থান, শব্দের অর্থ 'পরব্রক্ধ” এবং এই ত্রচ্ধে মিলিত 



৮২৪ গাতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 

$$ মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূঙ়ঃ সনাতনঃ। 
মন:ষষ্ঠানীক্দ্িয়াণি প্রকৃতিস্থানি' কর্ষতি ॥ ৭ ॥ 
শরীরং ষদবাপ্রোতি যচ্চাপ্যুতৎঞামতীশ্বরঃ | 
গৃহীবৈতানি সংষাতি বায়ুগ্মীনিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥ 
শ্রোত্রং চন্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং সাণমেব ঢ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥ 

। হওয়াই ব্রহ্মনির্বাণ মোক্ষ। বৃক্ষের রূপক লইয়। অধ্যাত্মশান্ত্রে পরব্রদ্দের যে 
| জ্ঞান বল! হয়, উহার বিচার সমাণ্ত হইগা গেল। এখন পুরুষোত্তন-ম্বরূপের 
| বর্ণনা করিতে হইবে; কিন্ত শেষে এই যে বলিয়াছেন যে, “যেখানে যাইয়! 
॥ ফিরিতে হয় ন।” ইহ! দ্বার। চিত জীবের উৎক্রান্তি এবং উহার সঙ্গেই জীবের 
| স্বরূপ প্রথমে বর্ণনা করিতেছেন-- ] 

(৭) জীবলোকে ( কম্খভূমিতে ) আমারই সনাতন অংশ জীব হইর় প্রর্ক- 
তিতে অবস্থিত মনের সহিত ছর, অর্থাৎ মন ও পাঁচ ( সুশ্ষ ) ইন্জ্রিরকে (নিজের 
দিকে ) টানিয়। লয় (ইহাকেই লিঙ্গশরীর বলে )। (৮) ঈশ্বর অর্থাৎ জীব 
যখন (স্থল) শরীর পান এবং বখন সেই (স্থল ) শরীর হইতে বাহির হয়, তখন 
এই জীব, যেমন (পুষ্প আদি ) আশ্রয় হইতে গন্ধকে বাধু লইয়। যায়, সেইরূপই 
ইহার্দিগকে (মন ও পাঁচ ইন্ত্রির়কে ) সঙ্গে লইয়া যায় । (৯) কান, চোখ, 
ত্বক, জিভ, নাক ও মনে অবস্থিতি করিয়। এই (জীব) বিষয়সমূহ ভোগ করে। 
॥ [এই তিন শ্লোকের মধ্যে, প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, সুক্ষ বা লিঙ্গশরীর 
॥ কি? পরে এই তিন অবস্থার বর্ণন, করিয়াছেন যে, লিঙ্গশরীর স্থূল দেহে কিরূপে 
। প্রবেশ করে, এ লিঙ্গণরীর উহ। হইতে বাহিরে কিরূপে নির্গত হয়, এবং উহাতে 
। থাকিয়। বিষয় কিরুপে উপভোগ করে। সাংখ্যমত অন্ুপারে এই। সুস্মশরীর মহান 
। তব হইতে লইয়। সুক্্স পঞ্চ তন্মাত্র। পধ্যন্ত আঠারো ততত্বর দ্বার। প্রস্তুত হয়) 
। এবং বেদাস্তস্থত্রে (৩. ১. ১) বলিয়াছেন যে পঞ্চ নুক্ধ্ভূতের এবং প্রাপেরও 
। উহাতে সমাবেশ হয় (গীতার, পৃ. ১৮৯-১৯৩)। মৈক্র্যপনিষদে (৬. ১০ )বর্ণন| 
। আছে যে, হম্পণরীর আঠারে! তত্বে নির্মিত হয়। এইজন্য বপিতে হন্ন যে, “মন 
॥ ও পাঁচ ইন্দ্রিয়” এই শব দ্বার! সুক্মণরারে বর্তমান অপর তত্বসমূহের সংগ্রহও 
॥ এখানে অভিগ্রেত। বেদান্তম্ত্রেও € ৩. ১৭ ও ৪৩ )ণিত্য* ও “অংশ ছুই 
। পদ্দের উপযোগ করিয়াই এই নিদ্ধাস্ত বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা পরমেশ্বর হইতে 
। বারম্বার নূতন করিয়। উৎপন্ন হয় না, উহা পরমেশ্বরের “সনাতন অংশ” (গী. ২. 
।২৪)। গীঠার 'অগ্নোদশ অধ্যায়ে (১৩, ৪) এই যে বলিক্ষাছি যে, ক্ষেও 

। ক্ষেত্রক্ত বচার ব্রদ্মহূত্র হইতে লওয়! হইয়াছে, ইহ! হইতে উহার দুঁট়ীকসণ 
॥ হইতেছে ( গী, র* পরি, পৃ. ৫৪৪-৫৪৫ )| গীতার্হপ্যে নবম গ্রকরণে (পৃ. 



গীভ।, অনুবাদ ও টিপ্রনী--১1 শা্যায়। ৮২৫ 

উতরু'মন্তং শ্থিহং ন[পি ভুঙ্গানং বা গুণাস্ি তম্। 
লিমুটা নানুপশান্তি পণান্তি হ্ভানচক্ষুাঃ | ১০ || 
যতস্তো যোগিনশ্চৈনং পণ্যন্ত্যা তুন্যবস্থিতস্। 
যতন্তোপ্যকুতা স্নানে নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১1 

$$ যদাদদিত্যগতং তেজ! জগন্তানয়তেহখিলম্। 
বচ্ন্্রমনি বচ্চাঞ্পৌ তত্তেজে বিদ্ধি মামকস্।| ১২ ।। 
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজন। । 
গুষঞ্গামি চৌবধীঃ সর্থাঃ সোমে! ভূত্বা রসাজ্বকঃ ॥ ১৩ ॥ 

। ২৫* ) দেবাইয়াছি বে? “অংশ+ শের অর্থ ণ্ৰটাকাশাদির” নাক অংশ বুঝিতে 
( হইবে, খণ্ডিত 'অংশ+' নহে । এই প্রকারে শরীর ধারণ করা, উহা তা'গ করা 
1 এবং উপভোগ কর!-_-এই তিন ক্রিয়া বজায় থাকিলে-- ] 
₹১৯*) (শরীর হু্টতে) বহির্গমনশীল, স্থিতিশীল, অথবা গুণের পহিত যুক্ত 
হইয়! ( নিজেই নহে ) উপভোক্তটুকে মুর্খেরা জানে না । জ্ঞানচক্ষু দ্বার! দৃষ্টিশীল 
ব্ক্ি (উহাকে) জানে । (১৯) এই প্রকারেই প্রযত্রকারী যোগী স্বক্বং 
আপনাতে স্থিত আম্মাকে জানে। কিন্তু যাহার আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি সংস্কৃত 
হে, সেই অদ্গ বাকি প্রবন্ধ করিধাও তাহাকে জ'নিতে পারে না। 
॥ [১ম ও ১১ম প্লোকে জ্ঞানচক্ষু বা কম্মুযোগমার্গ বারা আজজ্ঞান প্রাপ্তি বর্ণনা 
। করিল! জীবের উংক্রু।স্তিবর্ণন। সম্পূর্ণ করিয়াছেন। পূর্বে সপ্তম অধ্যাপে যেরূপ 
4 বর্ণনা! কর! হইয়াছে (৭. ৮-১২ ), শ্ররূপই এখন আত্মার সর্বব্যাপকতা প্রস্তা- 
॥ বনারূপে অল্প বর্ন! করিরা ষোড়শ শ্োক হইতে পুরুষোতম-স্বরূপ বর্ণন! 

( করিয়াছেন |] 
(১২) যে তেজ সুর্ধ্যে থাকিয়! সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করে, যে তেজ 

চন্দম! ও অগ্নেতে আছে; তাহা আমারই তেজ জান। (১৩) এই প্রকারই 
পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়! আমিই €( সকল ) ভূতদ্দিগকে নিজের তেজে ধারণ করি, 
এবং রসাজ্মক সোম (চক্মা) হইয়া! সকল ওবধি মর্থাৎ বনম্পতিকে পোষণ করি | 
॥ [ সোম শবের “সোমবল্লী” ও "ত্র অর্থ আছে? এবং বেদে বর্ণিত আছে যে, 
। চন্দ্র ষে প্রকার জলাত্মক. অংশুমান ও শুভ্র, সেই প্রকণরই সোমবলীও, উভড়- 
1 কেই “বন্ম্পতিগপের রাজ বলিয়াছে। তথাপি পূর্বাপর সনাভবলে এখানে 
| চত্্রই বিবাক্ষত। এই শ্লোকে চন্দের তেষ আমিই, ই€ বলিয়া আবার এই 
| প্রোকেই বলিহাছেন'ষে, বনম্পতিগণকে পোষণ করিবার যে গণ চন্দে আছে, 
। তাহাও আমিই । অনা স্থানেও এনুনব্প বর্ণনা আছে যে, অলমন্র হইবার 
। কারণে চন্দ্রে এই গুণ মাছে, এই কারণেই বনস্পতিগণ বৃদ্ধিগ্রা্ হয়। 

৯5৪8 



৮২৬ গীতারহন্য অথবা ক্দযোগশাস্ত্র ৷ 

ভাহং বৈশ্বানরো ভূ প্রাণিনাং দেহমাশরিতঃ |. 
গীণাপানসমাযুক্তঃ পচামানং চতুর্বিবধম্ | ১৪ ॥ 
সর্ববস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্ডঃ স্ৃতিজ্্ভীনমপোহনম্ চ। 
বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেদেয। বেদান্তকৃদ্ধেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥ 

$$ দ্বাবিমৌ পুরুযষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ধাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥ 
উত্তমঃ পুরুষন্ত্বন্যঃ পরমাত্েতুযুরা হুতঃ। 
যে। লোকত্রয়মাবিশ্য বিভত্তযব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥" 
যন্মাত ক্ষরমতীতোহ্হমক্ষরাদপ চোত্তমঃ |. 
অতোহশ্মি লোকে বেদে চ এপ্রথিতঃ পুরুষোন্তমহ ॥ ১৮ ॥ 

€ ১৪) আমি বৈশ্বানররূপ অগ্নি হইস্সা গ্র/ণীগণের দেহে থাঁকি, এবং প্রাণ ও অপা- 
7 সের সহিত যুক্ত হইয়া ( ভক্ষ্য, চোষা, লেহা ও পের ) চার প্রকার অন্নকে পৰি- 
1 পাক করাই । (১৫) এই প্রকারেই নামি সকলের হৃদয়ে অধিষিত আছি; স্বৃতি 
॥ ও জ্ঞান এবং অপোহন অর্থাৎ উহার নাশ আমা হইতেই হয়) এবং সকল বেদ 
ধ হইতে জানিবার যোগ্য আমিই | বেদাস্তের কর্ত।. এবং বেদবেত্তাও আমিই । 
॥ [এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ নৈবল্য উপনিষদে (২.৩) আছে, উহ্বাক্তে 
4“বেদৈশ্চ সর্বৈঃ"র স্থানে “বেদৈরনেটৈ£* এইটুকুই পাঠভেদ আছে। তখন 
1 বাহার গীতা কালে “বেদান্ত শব্ধ প্রচলিত থাক। অস্বীকার করিয়! এই গ্রকারই 
ধ সিদ্ধান্ত করিস্গাছেন যে, এই গ্লেকই এ্রক্ষিপ্ত $ইবে ব ইহার “বেদাস্ত+ শব্দের 
$ অন্য কোন অর্থই ধরিতে হইবে) এ সমস্ত সিদ্ধাস্ত মূলহীন বনিয়াদবিশিষ্ট 
| হইয়| যার । 'বেদান্ত শব্দ মুণ্তক (৩. ২. ৬ ) এবং 'শ্বেভাম্বতর (৬. ২২) 
॥ উপনিষদে আপিক়াছে, এবং শ্বেঙাথতরেরও তে! “কতকগুল মন্ত্রই গীতাতে 
॥ হুবহু আপিয়াছে। এখন নিরুক্তিৎপূর্বক পুঞ্যোত্তমের লঙ্গণ বলিতেছেন--] 

(১৬) (এই) লোকে ক্ষর ও "অক্ষর? ছুই পুরুষ আছে। সমস্ত 
(নাশশীল) ভূততকে ক্ষর বলে এবং কৃটস্থকে, অথাৎ এই সমস্ত ভূতের মুলে 
€কৃটে) অবস্থিত ( প্রক্কৃতিরূপ অব্যক্ত ভত্ব)কে অক্ষর বলে। (১৭ ) 1কন্ত 
উত্তম পুরুষ (এই উভয় হইতে )ভিন্ন। উহাকে পরমাআ্া বলে। সেই অবায় 
ঈশ্বরই ব্েলোকোরে প্রবিষ্ট হইয়৷ (তৈলাক্যের ) পোষণ করেন। (১৮) যেহতু 
আম ক্ষর্র হইতেও: শ্রেষ্ট এবং ওক্ষর হইতেও উত্তম (পুরুষ) হইতো, 
অতএব লোকব্যবহারে এবং বেদেও পুরুষোতম নামে আমি প্রাস্ঘধ হইতেছি। 
1 [ ষোড়শ শ্লোকে “ক্র ও অক্ষর শন্দ সাংখশাস্ত্রে ব্যক্ত ও অব্যক্ত-_ 
| বা ব্যক্ত স্ৃগ্টি ও অবাক্ত প্রক্কও--এই ছুই শবেগ দহ্তি মনানার্থক | জুল্পষ্ট 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৫ অধ্যায়। ৮২৭ 

$$ যে মামেবমসম্মঢে। শ/নাতি পুরুযোত্তমম্। 
সস সূর্ববিভ্তজতি' মাং সর্বন্লাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥ 
ইতি গুহশমং শ্ন্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এদ্বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃন্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥ 

ইতি প্রীমদ্ভগবদগীতান্থ উপনিষত্ন্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাসতে 
শ্রীকষজ্জুনসন্বাদে পুরুষোত্তন যোগে নাম 

পঞ্চদশোহধ্যায়ঠ ॥ ১৫ ॥ 

। ষে. ইহাদের, মধো ক্ষরই নশ্বয। পঞ্চভূতাজ্মক বাক্ত পদার্থ। স্মরণ থাকে 
। যেন, "মক্ষর' বিশেষণ পুর্বে কয়েকবার বখন পরব্রন্দেরও প্রতি প্রধুক্ত 
| হইয়া ( গী, ৮.৩) ৮১২১) ১১, ৩৭১১২, ৩), তখন পুরুযোত্নের 

। উল্লিথত লক্ষণে “মক্ষর, শব্দের অর্ণ অক্ষর ব্রদ্ধ নকে, কিন্কু উহার অর্থ 
| সাংখোর অক্ষর প্রকৃতি; এবং এই হট্টগেল ঝাচাইবার জনাই যোড়শ: 
। শ্লোকে “অক্ষর অর্থাৎ কুটস্থ (প্রকৃতি) এই বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছি ( গীতার, 
| পৃ, ২০২-২০৬)। সার কথা, বাক্ত স্ষ্টি ও অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত অক্ষক 

| বক্ষ ( গী. ৮, ২০-২১এর উপর আমার টিপ্লনী দেখ) একং 'ক্ষর” ( বান্ত, 
| সৃষ্টি) এবং 'অক্ষর+ ( প্রকৃতি ) হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম, বস্তত এই ছুই একই । 
। ত্ররোদশ অধ্যায়ে (১৩৬১) বকা হইয়াছে যে, ইহাকেই পরমাম্ম। কলে এবং 
+ এই পরমাআ্মাই শরারে ক্ষেত্রক্তরূপে থাকেন । ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে ফে, ক্ষর- 
| 'অক্ষরবিচারে বে মুল তত্ব অক্ষরব্রহ্ধ শেষে নিম্পন্ন হন, তিনিই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্র- 
| বিচাবেরও পর্বাবনান হইতেছেন, অশব। “পিওে ও ব্রহ্ধাণ্ডেশ একই পুরুষোত্ম । 

শ্' এই প্রকারেই ইহা ও বলা হইরাছে বে. অধিভৃত ও অধিষজ্ঞ প্রভৃতির অথব! প্রাছীন, 
| মশ্বখ বৃক্ষের তত্ব ও,ইহাই। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকরণের চরম নিষর্ষ এই যে, ফ্কে 
। জগতের এই একতা জান্নিমাছে যে, “সকল ভূতে এক আত্ম! আছেন" ( গী- 
। ৬, ২৯) এবং যাহার মনে এই জ্ঞান জীবনভর স্থির হইয়| গিয়াছে ( বেনু, ৪৯ 
। ১, ১২7 গী. ৮.৬), সে কন্মযোগ আচরণ কারতে করিতেই পরমেশ্বরকে 
| লাভ করে। কর্ম না করিনা কেবল পরনেশ্বর-ভাক্ষি দ্বারাও মোক্ষলটভ হর * 
। কিন্তু গীতার জ্ঞানবিজ্ঞান-নিরূপণের ইহা ভাৎপধ্য নহে ॥ সপ্তম অধ্যায়ের, 
॥ আরম্তেই বপির়! বিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা অথবা ভক্তি দ্বাঝা শুদ্ধ নিম 
। বুদ্ধি সহকারে সংলারের সমস্ত কর্মুই করিতে হইবে এবং ইহ1 করিতে করিতেই 
॥ মোক্ষ লু হয়, ইহাই দেখাইবার জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের নিন্ধপণ আরম্ভ করা৷ 
। হইছে । এখন বরিতেছেন যে, ইহা জানিলে কি ফল লাভ হুয়--] 

(১৯) হে ভারত! এই প্রকার বিনা মোহে ষে আমাকেই পুরুযোত্তষ 
বণিয়। জানে, সে সর্ধ্বগ্ হইয়া সর্বতোভাৰে আমাকেই ভজনা করে। (২ ) 



৯২৯৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 

যোড়শোহধ্যাফ? | 

জীতগবান্ুবাঁচ । 

$$ অভয়ং সন্বসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিত | 
দ্রানং দমশ্চ যতশ্চ স্বাধ্যারস্তপ আর্জবম্॥ ১॥ 
অহিংস। সত্যসক্রোধস্তযাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। 
দয় ভূতেষলোলুপৃন্বং মার্দবং ভ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥ 

হে নিষ্পাপ ভারত! এই গুছা হইতে9 গুহা "শাস্থ মামি বলিলাম। ইহা! 
জানিয় ( মনুষ্য) বুদ্ধিমান অর্থাৎ বুদ্ধ কা জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হুইবে। 
॥ [এস্থলে বুদ্ধিমানেরুই “বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী” অর্থ হইতেছে; কাঁরপ তাঁরতে 
॥ ( শাং ২৪৮, ১১) এই অর্থেই “বুদ্ধ' ও “কতকুতা” শব্দ আসিয়াছে । মহা- 
। ভারতে 'বুদ্ধ' শবের রুটরার্থ “বুদ্জাবতার” কোথাও আসে নাই । গীতার. পরি, 
॥ ৫৭৬ পৃঃ দেখ । ] 

এই প্রকারে শ্ীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাং কণিত উপনিষদে ব্রহ্ষবিদ্যান্তর্গভ 
ফোগ-_মর্থাৎ কম্মষোগ __ শান্ত্রবিষয়ক, শক ও অজ্জুনের সম্বাদে, 

পুরুষোত্তমষোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যার সমাপ্ত হহুল। 

যোড়শ অবধ্যায়। 

[ পুরুষোত্তদ যোগের দ্বারা ক্ষর-মক্ষরজ্ঞানের চরম শেষ হইয়া গেল? কন্ম- 
ফোগের আচরণ করিত্তে থাকিলেই পরমেশ্বরের জান হয় এবং উহা হারাই” ' 
মোক্ষ লাভ হয়, ইহ। দেখাইবার জন্য সপ্তম অধ্যায়ে ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
নিরূপণ আরম্ত কর! গিয়াছিল; উহা এখানে সমাগু, হইল এবং এখন এখানেই 
উহার উপসংহার করিতে হইৰে। কিন্তু নবম অধ্যায়ে (৯.১২) ভগবান 
খুব সংক্ষেপে এই ফষে বলিয়াছেন যে, রাক্ষসভাবের মনুষ্য আমার অব্যক্ত ও. 
শ্রেঠ স্বরূপ জানে না, তাহারই স্পষ্টীকরপার্থ এই অধ্যান্ম আরম্ভ কর! হইয়াছে 
এবং পরবর্তী স্ধ্যায়ে মানুষে-মানুষে প্রতেদ কেন হয় তাহার কারণ বলা 
হইয়াছে । এবং মই্রাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ গীতার উপসংহার হইন্বাছে। ] 

শ্ীভগবান বলিলেন--( ১) অভগ্ন ( নিভীকত। ), শুদ্ধ সান্বিক বৃত্বি, জ্ঞান- 
যোগ-বাবস্থিতি অর্থাৎ জ্ঞান (“মার্স ) এবং ( কর্ম-) যোগের ভারভস্যে ব্যবস্থা, 
দান, দম, যন্ত,-স্বাধ্যায় অর্থাত স্বধর্ম অনুসারে আচরপ, তপ, সরলতা, (২) 
অহিংস, সভা, অক্রোধ, কর্দমফলের ত্যাগ, শাস্তি, অপৈশুন্য অর্থাৎ ক্ষুদ্র দৃষ্টি 
ছাড়িয়া! উদার ভাব রাখা, সকপ ভূতে দয়া, তৃষত। না রাখা, মুদুতা, (মন্দ কন্ছে) 
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তেজঃ ক্ষম] ধৃতিঃ শৌচমাদ্রোহো নাতিমানিতা । 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩॥ 

লঙ্জ1, মচপলত অর্ধাৎ ফাজিল কাজ না করা, (৩) তেজস্থিতা, ক্ষমা, ধৃতি, 
শুগ্ধতা, দ্রোহ না করা, 'অতিমান না রাখা--হে ভারত! (এই) গুণ ধৈবী 
সম্পদে জাত পুরুষ লাভ করে। 
॥ [নৈবা সম্পদের এই ছাবিবণ গুণ এবং ত্রয়োদশ অধ্যাক্োক্ত জ্ঞানের কুড়ি 
। লক্ষণ (গী, ১৩. ৭-১১) বস্তুত একই) এবং এইজনাই পরুপত্তা শ্লোকে “অন্ঞা- 
। নের সমাবেশ আস্থুরী লক্ষণের ভিতর কর! হইয়াছে । ইহ বলা যায় না যে, 
। ছাবিবণ গুণের এই ফিরিস্তির অন্তর্গত প্রতোক শব্দের অর্থ অপর শবের অর্থ 
। হইতে সর্বব। ভিন্ন হইবেঃ এবং হেতুও এরূপ নাই। উদাহরণ যথা, কেহ 
। কেহ অহিংসারই কাগ্ধিক, বাচিক ও মানদিক ভেদ করিয়া ক্রোধপৃর্বক 
। কাহারও মনে হঃখ দেওয়াকেও একবিধ হিংসাই মনে করেন। এই প্রকারই 
। শুন্ধঠাকে ও ত্রিবিধ মানিলে, মনের শুদ্ধির ভিতরে অক্রোধ ও দ্রোহ ন। 
॥ করা প্রস্থতি গুণও আসিতে পারে । মহাভারতের শাস্তিপর্বে ১৬০ অধ্যায় 
। হইতে ১৬৩ অধ্যায় পধ্যস্ত যথাক্রমে দম, তপ, সত্য ও লোভের বিস্ৃত বর্ণন! 
॥ আছে । সেখানে দশ্ঘর ভিতরেই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সতা, আজ 'ব ও জ্জ্জা, 
। প্রভৃতি পঁচিশ-ত্রিশ গুণের ব্যাপক অর্থে সমাবেশ কর! হইয়াছে ( শাং, ১৬ ) 
। এবং সতোর নিরূপণে (শাং, ১৬২) বল হইয়াছে ষে, সত্য, সমতা, দম» 
॥ অমাংসর্ধা, ক্ষমা, লঙ্জ।, তিতিক্ষা, অনহ্য়তা, ষাগ, ধ্যানঃ আধাভা (লোক- 
॥ কল্যাণের ইচ্ছ। ), ধৃতি ও দয়া, এই তেরে। গুণের এক সতোতেই সমাবেশ 
॥ হয়; এবং সেখানেই এই শব্গগুলির ব্যাথ্যাও করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
॥ এই প্রণাণীতে একই, গুণে অনেকের সমাবেশ করিয়া লওয়া পাগ্ডিত্যের কাজ 
॥ এবং এইরূপ (বচার করিতে লাগিলে প্রত্যেক গুণের উপর এক-এক গ্রন্থ 
। লিখিতে হন্প। উপরের শ্লোকগুলিতে এই সমস্ত গুণের সমুচ্চর় এইজন্য 
। বাধ্যাত হইয়াছে যে, ইহাতে দৈবী সম্পদের সাত্বক রূপের সম্পূর্ণ কল্পন! 
। হইয়া! বাইবে এবং যদি এক শবে কোন অর্থ বাদ পড়িয়া যায় তবু অপর 
। শব্দে উহার সমাবেশ হইরা যাইবে । হৌক? উপরের ফিরিন্তির 'জ্ঞানযোগ- 
। ব্যবস্থিতি” শের মর্থ আমি গীত। ৪. ৪১ ও ৪২ম ক্লোকের ভিত্তিভ্রেয কম্মযোগ- 

| প্রধানপ্করিয়াছি । তাগ ও ধৃতির ব্যাখ্যা স্বয়ং ভগবান ১৮ম অধ্যায়ে 

। করিয়। পিয়াছেন (১৮. ৪ ও ২৯)। ইহা। বলিয্! চুঁকিয়াছি,যে, দৈবী সম্পদে 
। কোন্ গুধগুলির সমাবেশ হর; এখন ইহার বিপরীত আন্ুরী ঝ! রাক্ষসী 
। সম্পদের বর্ণন। করিতেছেন-- ] 



৮৩০ . গীত'রহস্য অথবা কর়যোগশাস্ত্র ? 

$$ দস্তে। দর্পোহতিমানশ্চ ক্রোধ পারুধামেব চ। 
গঙ্জানং চানিজাতলা পার্থ সম্পদমান্থুরীম্ ॥ ৪ 7. 

$২ দৈথা সম্পৎ্ড বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্ত্ররী মতা! 
মা শুচঃ সম্পাং দৈবীমভিজাতোহুপি পাগুৰ ॥ ৫ ॥ 

&$ দৌ ভূতদর্গৌ লোকেহম্মিন দৈব আন্তুর এব চ। 
দৈবো বিস্তরশঃ প্রো্ত আন্রং পার্থ মে শৃথু ॥। ৬ ॥ 
গ্রবৃত্তিং চ নিকুতিং চ জনা ন বিদ্বাস্রাঃ। 
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সতাং হেষু বিদাতে ॥ ৭ 1 

(৪) হেপার্থ! দস্ত, দর্প, মতিমান, ক্রোধ, পারুষ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুপতা ও 
অন্জান, অ.ন্রী অর্থাৎ রাক্ষপী সম্পদে জাত বাক্তি প্রাপ্ত হয়। 
। [ মহাভার ত-পান্তিপর্ষের ১৬3 ও ১৬৫ অধ্যায়ে এইগুলির মধ্যে কতকগুলি 
। দোষের বর্ণন। আছে এবং শেষে ইহাও ধলা হইয়াছে যে, নৃশংস কাহাকে 
। বালবে। এই শ্রে'কে “অন্ঞানঃকে মান্থরী সম্পদের লক্ষণ বলাতে প্রকাশ 
॥ পাইতেছে যে, “জ্ঞান” দৈবী সম্পর্দের লক্ষণ ।* জগতে প্রত্যক্ষ গোচর ছুই 
| গ্রকার স্বভাবের এই প্রকার বর্ণন। হইলে পর--] , 

(৫) (ইহাদের মধ্যে) দৈবী সম্পদ (পরিণামে ) ৫শাক্ষণায়ক এবং আসুরী 
বন্ধনদায়ক বলিয়া স্বীকৃত হয় | হেপাগডব! তুম দৈবী সম্পদে জন্িয্াছ। 
শেক করিও না। 

। [সংক্ষেপে বশিয়। দিয়'ছেন যে এই দ্বিবিধ পুরুষের কোন্ প্রকার গতি লাভ 
1 হয়; এখন সবিস্তার আন্ুরী পুরুষের বর্ণন। করিতেছেন-_-] 

(৬) এই লোকে ছুই প্রকার প্রাণী উৎপন্ন হয়ঃ (এক) দৈব এবং অপর 
আম্গর। (ইহার মধ্যে ) দৈব (শ্রেণীর) বর্ণনা বিস্তার করিয়াছি )১( এক্ষণে ) 
হে পার্থ! আমি আন্থর € শ্রেণীর ) বর্ণনা করিতেছি, শোন । 
| [পুর্ব অধ্যাক়্গুলেতে বলা হইরাছে ষে, কর্মযোগী কি প্রকার আচরণ 
| কব্িবে এবং ব্বাঙ্গী অবস্থা কি প্রকার ব৷ স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবনুক্ত অথবা 
| ত্রিগুশাতীত কাগাকে বলেঃ; এবং ইহাও বল! হইয়াছে বে, জ্ঞান কি। এই 
| অবাগ্রের প্রথম তিন শ্লোকে দৈবী সম্পদের যে লক্ষণ আছে, তাহাই দৈব- 
। প্রকৃতি পুরুষের বর্ণনা) এই জন্যই বলিয়াছেন ষে, দৈবশ্রেণীর বণনা পুর্বে 
। সবিস্তার কিয়! চুকিরাছি। আস্তুর সম্পদের সাান্য উ-ল্লখ নবম” অধ্যান্নে 
। (৯. ১১ ৪ *১), আসিঙ্মাছে) কিন্ত সেখানকার বর্ণনা অসম্পূর্ণ রহিয়। গিয়াছে, 
। এই কারণে এই অধ্যায়ে উহাই সম্পূর্ণ করিতেছেন-- ] 

(5) আন্গর ব্যক্ত জানে ন। মে প্রবৃ্তি কি, এবং নিবৃত্তি কি -অর্থীৎ সে 
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অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদ'ভু বনীশ্বরম্ । 
অপরস্প্নরসন্থ তং কিমন্যৎ কামহৈভুকম্॥| ৮ ॥ 

জানে ন! ষে, কি কর! উচিত এবং কি করা অহ্চচিত। উহাতে শুদ্ধভাব থাকে 
না, ন। আচার ও সত্যই থাকে । (৮) এই (আম্মুর লোক ) বলে ৫, সমস্ত 
জগত অ-সতা, অ-প্রতিষ্ঠ অর্পাৎ নিরাধার, অনীথর অর্থাৎ পরমেশ্বরের নভে, 
অ-পরম্পরসন্ভুঁত অর্থাৎ এক অপর বাতীতই হইয়াছে, (অতএব) কাম ছায়া 
অর্থাৎ মনুষ্যের বিষরবাসন!নু অতিরিক্ত ইহার 'মার কি হেতু হ হইতে পারে ? 
॥ [যদিও এই গ্লোকের অর্থ স্পট, তথাপি ইহার পদগুলির অর্থসম্বস্ধ যংখষ্ট 
1 মতভেদ আছে। আমি মনে করি বে, চার্বাক আদি নান্তিকদিগের ষে সকল 
| মত বেনান্তণান্ত্র বা কাপিল সাংখাশাস্্বের স্থষ্টিরচনাবিধরক সিদ্ধান্ত স্বীকার 
॥ করে না, সেই মকল মতের উপরেই এই বর্ণন1 হইয়াছে; এবং এই কারণেই 
। এই শ্রোকের পদনমূ:হর অর্থ সাংখা ও অধ্যাম্মশান্্রীর সিদ্ধান্তের বিরুঞ্। 
৭ জগতকে নশ্বর মনে করিয়া বেদান্তী উহার অবিনাশী সত্যকে - সহসা সত্যং 
| (বৃ. ২. ৩৯ ৬) সন্ধান কণ্ধেন, এবং এ সত্য তন্বকেই জগতের মুল আধার ব। 
| প্রতিটা বিয়া মানেন _ ব্রহ্গপুজ্ছ' প্রতিষ্ঠা (তৈ. ২. ৫ )। কিন্তু আস্নী লোক 
। বলে যে, এই জগত *ঠম-সতা, অর্থাৎ ইহাতে সত্য ্ এবং সেইজনাই সে 
। এই জগতকে অ-প্রতিষ্ঠ ও বলে, অর্থাৎ ইহার প্র“তঠাও নাই এবং আধারও নাই। 
। এখানে সংশয় হইতে পারে যে, এই প্রকার অধ্যাত্বশাস্ত্রে এরতিপাদিত অব্ক্ত 
1 পরব্রহ্ম যর্দি আন্ুরলোকদ্দিগের সম্মত না! হইলেন, তবে ভক্তিমার্গের ব্যক্ত 
। ঈশ্বর তাহান্দের মান্য হইবে। এই কারণেই অনীশ্বর (অন্+ ঈশ্বর ) পদের 
। প্রয়োগ করিল বলিয়া দিয়াছেন যে, আস্থর লোক জগতে ঈশ্বরকে ও মানে না। 
| এই প্রকারে ভ্লগতের কোনও মূল আধার না মানিলে উপনিষদে বর্ণিত এই 
 সথষ্টৎপত্তি-ক্রম ছাড়িয়। দিতে হয়, যথা-__“মাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ। আকাশা- 
| দ্বারুঃ। বায়ারগ্রিঃ। অগ্নেরাপঃ | অদ্ভাঃ পৃথিবী । পৃথব্যা ওষধসঃ। 
॥ ওষধীভ্যং অন্ং | অন্নাৎ পুরুষঃ 1” (তৈ. ২.১) এবং সাংখ্যশাস্ত্রোন্ত এই 
। সথষ্টাৎপত্তি ক্রমকেও ছাড়ি দিতে হয় যে, প্রকৃতি ও পুরুষ, এহ ছুই; স্বতন্ত 
| মুল তত্ব আছে এবং সত্ব, রজ ও তম গুণের অন্যোন্য আশ্রয়ে অর্থাৎ পরস্পর 

1 মিশ্রণে সমস্ত বাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । কাবরণ, এই শৃঙ্বলাওবা পরম্পগ! 
। মাশিয় লই“ল, দৃশ্য-স্থষ্টির পদার্থসমূহের অতীত এই জগতের কোন না-কোন 
| মুলতন মানিতে, হয়। এই কারণেই আন্থর লোক জভ্বাগতিক পদার্থকে 
। অ-পরস্পরসন্ৃত বলে অর্থাৎ সে ইহা মানে না যে, এই সকল পার্থ এক জপ 
। হইতে কোনও ক্রমানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে । জগতের রচনামম্বন্ধে একবার 

এইপ্রকাব নুদ্ধি হইলে পর মন্ুমাগ্রাণীই প্রধান বলিঙ্গা স্থির হয় এবং 



৮৩২ গীতারহস্য মথব! করযেগশাস্ত ॥ 

ণতাং দৃষ্টিমবষ্টভা নষ্টাআানোহল্লবুদ্ধযঃ | 
প্রভবন্ত্য গ্রকল্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥ 

1 এই বিগার আপনাপনিই হর যেমন্ত্রষোর কামবাসন! তৃপ্ত করিবার জনাই 
1 জগতের সমস্ত পদার্থ প্রত্বত হইয়াছে, উচ্বাদের আর কোন? উপযোগ নাই। 
॥ এবং এই অর্থই এই গ্লোকের শেষে “কিমনাৎ কামহৈতুকং*সসকাম ছাড়িয়া 
। উহার আর কি হেতু কইবে ?--এই শবের দ্বারা এবং পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ও 
। বর্ণিত হইয়াছে । কোন কোন টীকাকার “অপরম্পরসম্তৃত" পদের অন্বয় 
1 “কিমনাৎ*এর সহিত লাগাইয়া! এই অর্থ করেন য়ে, “এরূপ কোনও কিছু কি 
। দেখ! যায় যাহা পরম্পর অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের সংযোগে উৎপর্ন হয় নাই ? না; এবং 
1 খন এমন পদার্থ ই দেখা যায় না তখন এই জগত কামহেতুক অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের 
। কামেস্ছ! হইতেই নির্মিত হইন্নাছে।” এবং কোন কোন লোক “অপরশ্চ পরশ্চ* 
॥ অপরম্পরৌ এইকাশ অস্ুত বিগ্বহ করিয়া এই পদগুলির অর্থ করেন যে, 
॥ “'অপরম্পর”ই হইতেছে স্থ্ীপুরুষ, ইহ! হইতেই এই জগত উৎপন্ন হইয়াছে, এই 
। জন্য স্ত্রীপুরুষের কামই ইহার হেতু, অন্য কোন কারণ নাই ।” কিন্তু এই অন্বয় 
1) সরল নহে এবং “'অপরশ্চ পর” সমাসে “অপর-পর* হইবে %ঃ মধো সকার 
৷ দিবে না। ইহার অতিরিক্ত অ-সভা, অ-প্রতিট আদি প্রথম পনগুলি 
॥ দেখিলে ও ইহাই জান। যাইবে বে, অপরম্পরসন্তৃত নঞ%সমাসই হবে; এবং 
॥ ফের বলিতে হর যে সাংখাশাস্ত্র পরস্পরসম্ভৃত” শবে যে “গুণসমূহ হইতে গুণ- 
| সমূহের অন্যোন্যজনন' বর্ণিত হইয়াছে, উহাই এখানে বিবক্ষিত (গীতার, 
। পৃ. ১৫৮ ও ১৫৯ দ্েখ)। অন্যোন্য* ও “পন্রস্পর” ছুই শব সমানার্থ, সাংখ্য- 

। শান্ত্রে গুণসমূহের পারম্পরিক ঝগড়! বর্ণন। করিবার সময় এই দুই শব্ষ আসে. 
॥ ( মভা., শাং. ৩০৫ 7 সাং. ক।; ১২ ও ১৩)। গীতার উপর যে মাধব ভাষ্য আছে 
। উহাতে এই অর্থই স্বীকার করিয়া! জগতের বস্তনকল এক অন্য হইতে কিরূপে 
। উপজাত হয় তাহাই দেখাইবার জন্য গীতাঁর এই শ্লোকই দেওয়া হইয়াছে 
॥ "ন্নাস্তবস্তি ভূতানি ইত্যার্দি_-+, ( অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি হুর্য্যে পৌছায়, 
। অত এব) যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়" 
। (গী. ৩. ১৪ নন, ৩. ৭৬ দেখ)। কিন্ত তৈতিরীর উপ,নধদের বচন ইহা 
॥ অপেক্ষ। শধিক প্রাচীন ও বাপক, এই কারণে উহাই আমি উপরে প্রমাণ- 
। স্বরূপে ছিয়াছি। তথাপি আমার মতে গীতার এই “অপরম্পরসম্ভৃত* পদে 
॥ উপনিষদের স্যটু [য[ৎপৰি- ক্লুম অপেক্ষা সাংখ্যের নয যৎপত্তিক্রমই 'অধিক'বিবক্ষিত 

। জগতের রচন[ধিব্পে উপরৈ বে ন্সান্গুরী মত বল। হইয়াছে, উহার এই লোকদের. 
। আচরণের উপর ষে প্রভাব পড়ে, তাহার বর্ণন। করিতেছেন । উপরের শ্লোকে, 
| টি , যে 'কামচ5ভুক'পদ আছে উহ্ভারইস্ইছ। অধিক স্পঙ্গীকরণ হইতোছে। ] 

৯) এই শুকরের দৃষ্টি স্বকার করয়। এই অস্পবুন্ধি নষাত্মা ও হুষ্ট লোক 



পভ, জনুবংদ ও টপ্পনী ১৬ আপ্যায়। ৮99 

কাসন: শ্রিন্য ছুপ্ুবং দম্তম।নমদান্থিতাঃ | 
মোহাদ্ গৃহীহাৎসদগ্রাহ্থান্ প্রবর্ধান্তেই খত || ১০ | 
চিন্তামপরিসেয়াং চ প্রলযাক্তামুপাশ্রিতাঃ 
কাঙোপভোগপরমা এনা ব্দিতি সর ॥ ১১ ॥ 
আশাপাশশতৈর্বদ্ধ।ঃ কামক্রোধপরাযবণাঃ | 

- ঈীহন্তে কামভো পার্থমন্যায়েনার্থসঞ্য়ান্ ॥ ১২ ॥ 
ইদমদ্য ময়। লক্কমিমং প্রাপ্ল্যে মনোরধম্ | 
'ইদমস্তীদমপি মে তবিষ/তি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥ 
অসে। মযা হতঃ শক্রহনিষ্যে চাপরানপি | 
ঈশ্বরোইহছমহং ভোগী লিক্ষোংহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪1 
আট্যো২ভিজনবানন্যমি কোখন্যোংপ্রি সনৃশো! ময়] ॥ 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্জানবিমোহিতাও ॥ ১৫ ॥ 
অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ । 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬ ॥ 
আত্মসন্তাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্থি তাঃ | 
যজন্তে নামধজৈতৈস্তে দন্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭ ॥ 

ক্রুত্ কর্ম করিব! জগতের ক্ষয় করিবার জন্য উৎপন্ন হয়, (১০) (এবং) থে 
কাম অর্থাং বিষনূভোগের ইচ্ছ। কখনও পূর্ণ হইবার নহে, তাহাই আশ্রয় করির! 
"এই (আস্থার লোক) দন্ত, মান ও মদে পূর্ণ হইয়া মোহবশত্ত মিথ্যা বিশ্বাস অর্থাৎ 
মনগড়। কর্পন! করিম] নীচ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। (১১) এই প্রকারেই 
আমরণ (স্থখভোগের ) অনংখা চিন্তাগ্রন্ত, কামোপতোগে নিমগ্ন 'এবং নিশ্চর- 
পুর্ধক উহাকে ই সর্বর্মানী,( ১২) শতবিধ আপাপ।শে আবন্ধ, কামক্রোধপরায়ণ 
(এই আন্বর লোক ) সুখ লুটবার জন্য অন্যার়পূর্বক অনেক অর্থ সঞ্চয় করিবার 
আকাজ্ষ! করে। (১৩) আমি আজ ইহা পাইপ্লাছি, (কাল) এঁ মনোরথ 
সিদ্ধ করিব ; এই ধন ( আমার নিকট ) আছে, আবার উহ্হাও আমার হইবে? 
(১৪) এই শক্রকে আমি মারিয়াছি এবং অন্যান্যকে ও মারিব) আমি ঈশ্বর, 
আমি (ই) ভোগ-কর্ত।, আমি সিদ্ধ, বলবান ও স্থুখী, (১৫) আর্মি সম্পন্তি- 
শ/লী ও কুণীন, আমার সমান আর আছে কে? ল্সামি যজ্ঞ করিব, দান্ 
করিব, মজ! করিব-_-এই প্রকার অজ্ঞানে বিমূঢ়, (১৬) অনেকবিধ কল্পনার 
বিভ্রান্ত, মোহের ফাদে জড়িত ও ব্ষিয়তোগে আদক্ত (এই আহ্ুর লোক) 
অপবিত্র নরক্ষে পতিত হয়! (১৭) আত্মপ্রশংসাঁকারী, গর্ষিত আচরণ বিশিষ্ট, 

৯৪৫ 
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শহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্িষন্তোইভ্যসুয়কাঃ ॥ ১৮ ॥ 
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান সংসারেষু নরাধমান্। 
ফিপাম্যজশ্রণশু ভানান্ুরীঘেষ যোনিষু ॥ ১৯ ॥ 
আন্ুরীং যোনিমাপন! মুঢ়। জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্তাধমাং গতিম্ ॥ ২০ 

$$ ত্রিবিধং নরকস্যেদং ঘ্বারং নাশনলাক্মনঃ | 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্ম/দেতণ্ ত্রয়ং ত্যজেও ॥ ২১7 
এতৈবিমুক্তঃ কৌন্ত্য় তমোদ্বারৈস্ত্িভির্নরঃ | 
আচরত্যাত্বনঃ শ্রেয়স্ততো৷ যাতি পরাং গভতিম্ ॥ ২২ ॥ 

£$ যঃ শাক্সবিধিমুৎ্স্জ্য বর্ঠতে কামকারতঃ । 
নস সিদ্ধিষ্ববাপ্পোতি ন স্ুখং ন পরাং গভিম্॥ ২৩৪ 

খন ও মানের সদে সংযুক্ত এই (আশ্থর লোক) দম্তের কারণে, শান্ত্রবিধি 
ছাড়িয়া কেবল নামের জন্য যজ্ঞ করে। (১৮) অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও 
ক্রোধে ফুলিয়। নিজের ও অপরের দেহে বর্তমান, আমার ( পরমেশ্বরের ) দেস্টা, 
শিন্দুক, (১৯ ) এবং অশ্তুভ-কর্মকর্ত! এই দ্বেষী ও ক্রুর অধম মনুষ্যদিগকে আমি 
('এই ) সংসারের মাঙ্গরী অর্থাৎ পাপষোনিতেই সর্বদাই নিক্ষেপ কার। (২) 
তে কৌন্তেয়! (এই প্রকার) জন্মে জন্মে আম্থরী যোনিই পাইয়া, এই 
মুর্থ লোক আমাকে লাভ না করিয়াই শেষে অত্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত” 
হয়। 
॥ [ মান্থুর জেকর্দগের এবং উহাদের প্রাপা গতির বর্ণনা হই গেল। এখন 
॥ ইহ। হইতে মুক্ত পাইবার যুক্ত ঝলিতেছেন-_ ] 

(২৯) কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন প্রকার নরকের দ্বার আছে। ইহার! 
আমাদের নাশসাধন করে; এই জনা এই ভিনটা ত্যাগ করা উচিত। (২২) 
হে কৌন্তের। এই তিন তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইস্কা, মনুষ্য যাহাতে তাহার 
কল্যাণ হয় সেই আচরণই করিতে লাগে; এবং আবার উত্তম গতি পাইয়! 
ঘায়। 
। [ ইহা সুস্ধ্ট যে, নরকের ঠিন দরজ| দূর হইলে পর সদখন্ি পাইতেই 
। হইবে ) কিন্তু ইহা বঝেন নাই যে কিরূপ আচরণ কত্িলে উহা! দূর হুয়। 
। অত এব এক্ষণে উহার মার্গ বলিতেছেন-_ ] 

(২৩) যে শাঙ্জরোক্ত বিধি ছাড়িয়া মনগড়া করিতে থাকে, তাহার না! সিদ্ধি, 



গীতা, অনুব'দ ও টিঙ্সনী-_-১৭ অধ্য'য়। ৮০৫ 

তন্মাচ্ছান্্ং*প্রমাণং তে কার্যাক(/ব্যবস্থিতে | 
ইত্তান্বা শান্্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহাহসি ॥ ২৪ ॥ 

ইতি শ্রীমন্তবগবদগী তান উপনিখৎসথ ব্রন্মবিদ্যায়।ং যোগশাস্ে শ্রীকষ্ণার্জুন- 
সম্বাদে শৈবানুরসম্পংবিভাগষোগে। নাম ষোড়শোহশধযায়ঃ ॥ 

সপ্তদশোহধ্যয়ঃ ॥ 

যে শান্সবিধিমুৎস্জ্য বজন্তে শ্রদ্গয়ান্থিত।2 | 
তেষাং নিষ্ট। তু ক কৃষ্ণ সন্তমাহো! রজস্তমঃ ॥ ১ ॥ 

না স্থধ, ন।-উত্তম গতিই লাভ ইয়। (২৪) এই জন্য কাধ্য-অকার্যাব্যবস্থিতির 
অর্ধাৎ কর্তবা ও অকর্তবোর নির্ন্ করিবার জন্য তোমাকে শাস্ত্রের প্রমাণ 
মানিতে হইবে ।. এবং শাস্তে যাহ! কিছু বলিয়াছে, তাহা বুঝিরা, তদনূসারে এই 
লোকে কর্ম কর! তোমার উচিত | 
। [ এই প্রোকের “কার্য্য। কার্যযব্যবস্থিতি” পদের হবার! ম্প£ হইতেছে যে, কর্তব্য- 
| শাস্ত্রের অর্থাৎ নীতিশান্খ্বের কল্পনাকে দৃষ্টির সন্দুখে রাখির1 গীতার উপদেশ 
। কর! হইয়াছে। গীতারহস্টে (৫*-৫২ পৃঃ) স্পট দেখাইর। দিয়াছি থে 
॥ ইহাকেই কর্মষোগশাস্ত্র বলে। ] 
এই প্রকারে শ্রীতগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্ম বিদ্যান্তর্গভ 

যোগ-_অর্ধাৎ কর্মযোগ*্- শাস্ত্রবিষয়ক, শরীক ও অজ্জুনের সম্বাদে, 
দৈবাস্ুরসম্পতৎবিভাগষোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 

সপ্তদশ অধ্যায় । 

[ এ পর্যান্ত*বলা হইয়াছে ষে, কর্ম্মযোগশান্ব অনুসারে সংসারের ধারপ- 
পোষণকারী পুরুষ কি প্রকারে হয়? এবং সংসারের নাশকারী মনুষ্য কোন্ 
টঙ্গর হয়। এখন এই প্রশ্ন সহজেই আসে যে, মানুষে-মান্থুষে এই প্রকার 

ভেদ হয় কেন। এই প্রশ্নের উত্তর সপ্তম নধ্যারের প্প্ররুত্যা নিয়তাঃ শ্বয়া* পদে 
দেওয়া হইয়াছে, যাহার অর্থ এই যে, ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের প্ররুতিম্বভাব (৭. 
২০ 91 কিস্ত সেখানে সন্বরজ-তমোময় তিন গুণের বিচার করা হয় নাইঃ 
অতএব সেখানে এন প্রকৃতিজন্য ভেদের উপপত্তির সবিজ্ঞর বর্ণনা ও হইতে পারে 
নাই। এই কারণেই চতুর্দশ অধারে ত্রিগুণের বিচার কর। হুইন্নাছে এবং এখন 

, এই অধায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, ত্রিগুণ হইতে উৎপত্তিশীল শ্রদ্ধা আদির 
স্বভাবভেদ্ কি প্রকারে হর; এবং আবার এই অধা/য়েই জ্ঞান-ব্জ্ঞানের সম্পূর্ন 
নিক্পণ সমাপ্ত করা হইয়াছে । 'এই গ্রাকারেই নবম*অধ্যারে ভক্তিার্গের ষে 
অনেক ভেদ বলা হইয়াছে, উহার কারণও এই অধায়ের উপপন্তি হইতে বোঝ) 
যাইতেছে (৯, ২৩. ২৪ দেখ)। প্রণ্থমে অক্ঞুন ইন প্রশ্ন করিতেছেন] 

অজ্জুন কহিলেন--(১) হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, শাস্ত্রনি রষ্ 



৮৩৬ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মমোগশাস্ত্র । 

গ্রীভগবান্থবাচ । 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভারজা, | 
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃু॥ ২ 1 
সত্ব।নুরূপ। সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । 
অন্ধাময়োহয়ং পুরুযো যো যচ্ছ,ছঃ স এব সঃ ॥ ৩॥। 

বিধি ছাড়িয়া বজন করে, উহার নিষ্ঠ। অর্থাং (মনের ) স্থিতি কিরূপ -সান্বিক, 
বা রাজস, বা তামস? ৃ 

| [পূর্ব অধায়ের শেসে এই ষে বল] হইয়াছে যে, শাস্ত্রের বিধি অথবা নিয়ম 
। অবশ্য পালনীয়; তাহারই উপর *অজ্ঞুন এই সংশয় করিক়াছেন। শাস্্রের 
। উপর শ্রদ্ধা রাখিয়াও মনুষা অদ্ঞানপ্রবুক্ত ভূল করিয়া বসে। উদাহরণ যথা, 
। শান্ত্রবিধি আছে যে, সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের ভজন-পৃজন করা৷ উচিত; কিন্তু সে 
। ইহা ছাড়িয়া দেবতাদের পুজার লাগিয়া যায় (গী, ৯. ২৩)। অতএব 
॥ অক্ুনের প্রশ্ন হইতেছে যে, এইন্ধপ পুরুষের নিষ্ঠ1 অর্থাৎ অবস্থ। অথবা স্থিতি 

॥ কোন্ প্রকারের বুঝ যাইবে । যাহার! শাস্ত্র ও ধন্দদকে অশ্রন্কাপূর্বক তিরস্কার 
| করে, দেই আম্মুর লোকদের বিষয়ে এই প্রশ্ন নহে । তথাপি এই অধায়ে 
। প্রসঙ্গানুসারে উহাদের কর্ম্মফলেরও বণনা কর! হইয়াছে । ] 
শ্রীভগবান বলিলেন ষে-(২) প্রাণীমাত্রের শ্রন্ধা শ্বভাবত তিন প্রকার হক, 
এক সান্বিক, দ্বিতীন্ন রাজস এবং তৃতীয় তামস$ উহাদের বণনা শোন। (৩) 
হে ভারত! সকল লোকের শ্রদ্ধা নিজ নিজ সত্ত্ব অনুস!রে অর্থাৎ প্রক্কৃতি- 
স্বভাব অনুসারে হয়। মনুষ্য শ্রদ্ধাময়। যাঞছছার যেরূপ শ্রদ্ধা থাকে, সে' 

সেইরূপই হয়। ্ 
৷ [দ্বিতীয় গ্লেকে “সব” শব্দের অর্থ দেহম্বভাব, বুদ্ধি অথবা অন্তঃকরণ। উপ 
। নিষদে “সত্ব* শব্ধ এই অর্থেই আগিয়াছে ( কঠ. ৬. ৭), এবং বেদাস্তসত্রের 
। শাঙ্করভাষো ও “ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ' পদের স্থানে “সত্ৃক্ষেত্রক্ত" পদের উপযোগ কর! 
। হইয়াছে ( বেহু, শাংভা, ১,২,১২)। তাৎপর্য এই ষে, দ্বিতীয় শ্লোকের 
। '্বভাব” শব্ধ এবং তৃতীয় গ্লোকের “সত্ব শব্দ এখানে উভয়ই সমানার্থক। 
।কারণ সাংখা ও বেদান্ত উভয়েরই এই সিন্ধান্ত মান্য যে, স্বভাবের অর্ধ প্রকৃতি 
। এবং এই, প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধি এবঃ অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। “যে! বস্দদ্ধঃ স 
৷ এব সঃ,-_-এই তন্ব “দেবতাদের প্রতি ভক্তিণীল দেবতার্দিগকেই ল'ভ করে” 
। প্রভৃতি পূর্ববর্ণিত সিদ্ধান্ত গুলিরই সাধারণ অনুবাদ (৭.,২*-২৩) ৯* ২৫] 
॥ এই বিষয়ের বিচার আমি গীতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরূণে করিয়াছি (গীতার, 
। পৃ. ৪২৮-৪৩৩৬ দেখ )। তথাপি যখন ইহা বলিয়াছেন যে, যাহার যেরূপ বুদ্ধি 

। হয় সে সেইরূপ ধফপলাঁভ করে, এবং শ্রকূপ বুদ্ধই হওয়। ব। না হওয়া প্রকতি- 



শীত, অনুবাদ ও টিপ্লবী_-১৭ অধ্যায়। ৮৩৭ 

বৃজন্তে সাক্তিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাং সি রাজসা2। 
গ্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে বজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥ 

$$ অশাস্্নবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে ৬পে। জনা | 
দশ্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্বিতাঃ ॥ ৫ ॥ 
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচে তসঃ। 
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধযাজুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥ 

। স্বভাবের অধীন ; তখন প্রশ্ন স্কুইতেছে যে, এ বুদ্ধি শোধরাইবে কি প্রকারে । 
। ইহার উত্তর এই যে, আত্ম! স্বতন্্, অতএব দেহের এই স্বভাব ক্রমশঃ অভ্যাস 
| ও বৈরাগ্যের দ্বার। ধীরে ধীরে বদলাইতে ,পার! যায় । এই বিষয়ের বিচার 
। গীতারহস্যের দম প্রকরণে কর! হইয়াছে (২৮*-২৮৫ পৃঃ)। এখন তে। 
। ইহাই দ্রষ্টব্য যে, শ্রন্ধাতে ভেদ কেন এবং কি প্রকারে হয়। এই জন্যই বল! 
॥ হইয়াছে যে, প্রকৃতি-স্বভাব অনুসারে শ্রদ্ধ। বলার । এখন বলিতেছেন ষে, 

। যখন প্রকৃতিও সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণে যুক্ত, তখন প্রত্যেক মনুষ্যে 
| শ্রদ্ধারও ত্রিবিধ ভেৰ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এবং উহাদের পরিণাম কি--] 
(৪) যে পুরুষ সান্বিক অর্থাৎ যাহার স্বভাব সন্বগুণপ্রধান সে দেবতাদের যজন 
করে; রাজস পুরুষ যক্ষ,ও রাক্ষসদিগের যজন করে এবং ইহার অতিরিক্ত যে 

* তামস পুরুষ, সে (প্রত ও ভূতসকলের যন করে । 
।॥ [ এই প্রকার শাস্বে শ্রদ্ধাযুক্ত মনুব্যদিগেরও সত্ব মাি প্রকৃতির গুণভেকে 
॥ যে তিন ভেদ হয়, উহাদের এবং উহাদের স্বরূপের বর্ণনা হইল। এখন 
+ বলিতেছেন থে” শাস্ত্রে অশ্রন্ধাবান কামপরায়ণ ও দাস্তিক লোক কোন্ 
। শ্রেণীতে আসে । -ইহ। তে। স্পষ্ট যে, ইহার! সাত্বিক নহে, কিন্তু ইহাদিগকে 
| নিছক তামসও বলা যাঁয় নাঃ কারণ যদিও ইহাদের কর্ম শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় 
৷ তথাপি ইহাদের মধ্যে কর্ম করিবার প্রবৃত্তি হয় এবং ইহা বজোগুণের ধর্ম । 
| তাতৎপর্যয এই যে, এইরূপ মনুষ্যকে না সার্বিক বলা যায়, না রাজন, আর ন। 

' | তামস। অত্তএব দৈব ও আন্ুর নামক ছুই কক্ষ প্রস্তত করিয়৷ উক্ত হুষ্ট 
৷ পুরুষদিগকে আস্ুর কক্ষে সমাবেশ কর! হয় । এই অর্থই পরবর্তী ছুই শ্লোকে 
॥ স্পষ্ট করা! হইয়াছে । ] 

(৫) কিন্তু যেবাক্কি দত্ত ও অহঙ্কারে যুক্ত হইয়া কাম ও আসক্তিবলে 
শাস্থবিরুদ্ধ,ঘোর তপস্যা করে (৬) এবং যে কেবল শরীরস্থ পঞ্চ মহাভূতের 
সৃমগ্টিকেই নহে, কিন্তু শরীরে অবস্থিত আমাকেও কষ্ট দেয়, তাহাকে অবিবেক্কী 
ও আস্ুরবুদ্ধি জানিবে। 
৷ [এই প্রকার অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর হইল। এই শ্লোকগুলির ভাবার্থ 
। এই যে, মগ্ুযোর শ্রদ্ধা উহার প্ররৃতিত্বভাব অনুসারে সান্বক, রাজস অথবা 



৮৩৮ গীতারহস্য অথব| বন্মযোগশান্ত্র । 

88 আহারম্ত্পি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবুতি প্রিয়ঃ | 
যন্্রস্তপস্তথা দানং তেষাং ঠেদমিমং শৃণু।॥ ৭ ॥ 
আয়ুঃ সন্ববলারোগ্য্থখ শ্রীতিবিবর্ধন.৪। 
রস্যাঃ সিগ্ধাঃ স্থির হুদা! আহারাঃ সান্বিক প্রিয়।ঃ ॥ ৮ & 
কটুয্ননবাত্যুঞ্চতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ । 
আহারা রাজসস্যে্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥ 
যাতযামং গতরসং পুতিপর্যাষিতং চ বত 

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥ 
1 তামস হন্প, এবং তদন্ুদারে উহাদের কর্মে পার্থকা হয় এবং এ কর্মের 
॥ অন্থরূপই উহাদের পৃথক-পৃথক গতি ইয়। কিন্তু কেবল' এইটুকু হইতেই 
| কাহাকে ও অ'স্থর শ্রেণাতে গণন| করা যায় না। নিজের স্বাধীনতার উপযোগ 
। করিনা! এবং শাস্ত্রান্সারে আচরণ করিয়। প্রকৃতিস্বভাবকে ধীরে ধীরে শোধ- 
। রাইতে যাওয়া প্রতোক মন্ুষ্যের কর্তবা। ই, ষে এরূপনা করিয়া ভু 
। প্ররৃতি-স্বভাবেরই অভিমান রাখিয়া শান্তত্রিকন্ধ আচরণ করে, তাহাকে 
। আন্ুরবুদ্ধি বলিতে হইবে। ইহাই এই শ্লোকগুলির ভাবার্থ। এখন বর্ণন! 
। করা হইতেছে যে, শ্রদ্ধার ন্যারই আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানের সত্বরজ- 
। তমোময় প্রকৃতির গুণের দ্বার। ভিন্ন ভিন্ন ভেদ কি প্রকারে হয়; এবং এই 
॥ ভেদ হইতে স্বভাবের বিচত্রতার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়ার বিচিত্রতাও কিরূপে 
॥ উৎপন্ন হয়] 

(৭) প্রত্যেকের রুচির অনুরূপ আহারও তিন প্রকার,হয়। এবং যজ্ঞ 
তপ ও দান সন্বন্ধেও এই কথাই । শোন, উহাদের ভেদ বলিতেছি। (৮) আয়ুঃ 
সাত্বিক বৃত্তি, বল, আরোস্য, সুখ ও প্রীতিবদ্ধক, রসাল, "স্গপ্ধ, শরীরে ব্যাপ্ত 
হইনা চিরকাল স্থিতিশীল এবং মনের আনন্দদায়ক" আহার সাত্বিক মন্ুষ্যের 
প্রির়। (৯) কটু অর্থাৎ ঝাল, অন্্, ঈীবণাক্ত, অতুঞ্চ, তীক্ষ, বিদাহী . এবং 
ছুঃখ শোক ও রোগ-উত্পার্ক আহার রাজস মনুষ্যের প্রিয় | ৃ 
॥ সংস্কৃতে কটুশবেরু অর্থ ঝাল এবং তিক্তের অর্থ তিত হুইতেছে। এই 
| অন্নারেই সংস্কৃত খৈদ্যক গ্রন্থে কাল মরিচ কটু এবং নিম তিক্ত উক্ত হুই- 
। য়াছে, (বাগ্ভট. ত্র, অ. ১৯ দেখ)। হিন্দী কড়এ এবং তীখে শব্ধ 
। বথাক্রমে কটু ও তিক্ত শব্দেরই অপ্রভ্রংশ-_] 

(১*) অনেকক্ষণ*রাখা অর্থাৎ ঠাণ্ডা, নীরস, হূদধযুক্ত, বাসি, উচ্ছিষ্ট. ও 
অপবিত্র ভোল্লন তামস বাক্তির প্রিয় । 
। [সাব্িক মন্ুষোর সাত্বিক, রাজসের, রাজস এবং তামসের তামস ভোজন 

। প্রি হয়। শুধু ইহাই নহে, আহার শুদ্ধ অর্থ/২ সান্বিক হইলে মনুষ্যের 



গীতা, অনুবাদ ও ১টপ্লনী--১৭ অধ্যায় | ৮৩৯ 

$$ অফলাকাংপি্সভর্মদ্। বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে। 
যষ্টব্যমেরেতি মনঃ সমীধায় স সান্বিকঃ ॥ ১১ ॥ 
মভিসন্ধায় তু ফলং দক্তার্থমপি চৈব যগু। 
ইজ্যতে ভরতশ্ঞেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥ 
বিধিহীনমস্ষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্। 
শ্রন্ধাবিরহিতং যন্ভং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥ 

$$ দেবদ্িজগুরুপ্রাজ্জপুজনং শৌচমাজবম্। 
ব্রক্ষচধ্যমহিংসা চ শারারং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥ 
অনুদ্ধেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ য। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাত্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥ 

৷ বৃত্তিও ক্রমশ শুদ্ধ বা সাত্বিক হইতে পারে। উপনিষদে বল! হইয়াছে যে, 
| “আহারস্ুদ্ধ৷ সবশুদ্ধিঃ (ছাং, ৭, ২৬, ২)। কারণ মন ও বুদ্ধি প্রকৃতির 
। বিকার, এই জনা যেখানে সাত্বিক আহার হয় দেখানে বুদ্ধিও আপনাপনি 
| সাত্বিক হইয়া যায় । আহারের এই ভেদ হইল। এই প্রকারই এখন যজ্ঞের 
| ভিন ভেদেরও বর্ণনা করিন্চেছেন--] 

(১১) ফলাশার আদা কাড়ির। নিজের কর্তব্য বুঝিয়। শাস্্রবিধি অনুসারে 
শান্ত চিত্তে বে বক্ত কর হয় তাহ! সাত্বিক যজ্ঞ। (১২) কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ট! 
ফলের আশায় অথব। দত্তের কারণে অর্থাৎ শ্রশবর্য্য দেখাইবাঁর জন্য কৃত যজ্ঞকে 
রাজস যজ্ঞ জানিবে। (১৩) শাস্ত্রবি'ধরহিত, অন্নদানবিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা 
হীন ও শ্রদ্ধাশূন্য ধক্তকে তামস যজ্ঞ বলে। 
| [ আহার ও যক্তের ন্যায় তপস্যারও তিন ভেদ আছে। প্রথমে, তপস্যার 

। কায়িক,.বাচিক.'ও মানসিক এই তিন ভেদ করা হইয়াছে; আবার এই 
। তিনটার মধ্যে প্রত্যেকেতে সব, রজ ও তমোগুণের দ্বার যে ত্রিবিধত। হয়, 
॥ তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এস্কালে, তপ শর্ষে এই সঙ্কুচিত অর্থ বিবক্ষিত নহে 

। যে, জঙ্গলে ষাইর! পাতঞ্জল-যোগ অনুসারে শরীরকে কষ্ট দিবে। কিন্তু মন্ুর 
| কৃত “তপ” শব্দের এই বাপক অর্থই গীতার নিম্নলিখিত প্লোকসমূহের অভিপ্রেত 
। যে, যাগষজ্ঞ আদি কর্ম, বেদাধ্যয়নঃ অথব। চাতুর্বর্য অনুলারে যাহার ষে 

১। কর্তব্য-_যেমন ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য যুদ্ধ কর! এবং বৈশ্যের ব্যবসায় ইত্যার্দি-- 
। তাহাই উ্ার তপস্য (মনু, ১১. ২৩৬)। ] 

- , (১৪ ) দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও বিদ্বান ব্যক্তির পুজা, শুন্ধতা,,সরলতা, ্রহ্মচরধ্য 
ও অহিংসাকে শারীর অর্থাৎ কায়িক তপস্য। বলে। (১৫) ( মণ্নর ) অন্ুদ্ধেগ- 
জনক সতা, প্রিয় ও হিতজ্নক সস্তাষগ এবং স্বাধ্যায় অর্থাং নিজের কর্মের 
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মনঃগ্রস।দঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মুবিনি গ্রহ | 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতন্তপো! মানসমুচ্যাতে ॥,১৬ ॥ 

৪ শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপন্তক্রিবিধং নরৈঃ। 
 অফলাকাংক্ষিতিরু্ক্তৈঃ সান্তিকং সরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥ 
সকারমানপুজার্থং তপো৷ দস্তেম চৈৰ যু। 
ক্রিয়তে তদ্দহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্চবম্ ॥ ১৮ ॥ 
মুড গ্রাহেণা স্থানো৷ যত পীড়া ক্রিয়াত তপঃ। 
পরস্যোতস[দনার্থং বা! তন্তামসমুদীহৃতম্ | ১৯1 * 

$$ দাতব্যমিতি ঘদ্দানং দ্রীয়তেহন্ুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সান্তিকং স্মৃতম্॥ ২০ ॥ 
যত, গ্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশা বা পুনঃ । 
দীয়তে চ পরিক্রিক্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥ 

অভানকে বাজ্সয় (বাচিক) তপস্যা বলে। (১৬) মনকে প্রসন্ন রাখা, 
দৌমাভাব, মৌন অর্থাৎ মুনিিগের উপবুক বৃত্তি রাখা, মনোনিগ্রহ ও শুদ্ধ 
তাবনা-এই সকলকে মানস তপনা। বলে । | 
॥ [ জান! যাইতেছে যে, পঞ্চদশ শ্লোকে সত্য, প্রিষ'ও হিত, তিন শব্দ মনু 
। এই বচনকে লক্ষা করিয়া বলা হইগাছে।--"সতাং ব্রয়াৎ প্রিয়ং বুয়ার বয়াৎ 
| মতামপ্রয়ম্। প্রিযঞ্চ নান তং আরাদেষ ধর্মঃ সনাতন ॥+ (মনু ৪. ১৩৮ )-- 

| ইহ! সনাতন ধর্ম যে, সতা ও মবুব (তে) বল! উচিত, কিন্তু অপ্রিয় সত্য 
| বল! উচিত নহে । তথাপি মহাভারতেই বিছুর ছুধ্যোধনকে বলিয়াছেন যে” 
| "অ প্রশ্ন চ পথ্যপ্য বক! শ্রোত। চ হুর্পভঃ”€( মভা, ৬৩. ১৭)। এখন কায়িক, 
॥ বাচিক ও মানসিক তপস্যার আরও ধে ভেদ হয়, ত্বাহ! এই প্রকার-_-] 

(১৭) এই তিন প্রকার তপস্যাকে যদি মন্তুধ্য ফলাকাঙ্ক্া! না রাখিস! উত্তম 
শ্রদ্ধার সহিত এবং যোগযুক্ত বুদ্ধিতে করে তবে তাহাকে সান্বিক বলে। (১৮) 
যে তপসা। (নিজের ) সৎকার, মান বা পুজার জন্য অথবা দস্ভের সাহত করা ' 
হয়, সেই চঞ্চল ও অঙ্থির তপস্যা শাস্তে রাজস উক্ত হয়। (১৯ মুঢ় আগ্রহ- 
সহকারে, নিজেকে কষ্ট দিয়া, অথব। (জারণ-মারণ আদি কর্মের দ্বাকা ) অপর 
লোকদিপের বিনাশের জনা কৃত তপস্যা তামস উক্ত হয়। 
| [ইহা তপন্যার ভেদ,হইল। এপন দানের ্রিবিধ ছেদ" বলিতেছেন-_- ] 

(২০) ফে্দদান বর্তবাবুদ্ধিতে কর! হয়, যাহ! (যোগ্য) স্থান-কাল এবং 
পাত্র বিচার করিয়া! করা হয় এবং নিজের প্রতি প্রত্যুপকর্মর যে না করে তাহাকে 
যাহ! দেও! যায় সেই দানকে সাত্বিক বর্পে। (২১) কন্ত( কৃত) উপকারের 
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অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেত্যশ্চ দীয়তে । 
অকৃতমবষ্্তাভং শুন্তামসমুদ্াহতম্ ॥ ২২ ॥ 

ন্বদলে, অথব। কোন ফলের আশ। রাখিয়া, বড় কষ্টের সহিত, যে দান কিরা বার 
তাহ। রাজস দান। (২২) অধষোগ্য স্থানে, অযোগ্য কালে, অপাজ্র মন্ুষ্যকে 

সৎকার বিন। অথবা অবহেল! পূর্বক ধে দান কর যায় তাহাকে তামস 
দান বলে। : 
। [ আহার, যজ্ঞ, তপস্য।”ও দানের সমানই জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও 
। সুখের ত্রিবিধতার বর্ণনা! পরকন্তী অধ্যায়ে কর! হইক্জাছে ( গী. ১৮, ২০-৩৯)॥ 
| এই অধ্যায়ের গুণভেদপ্রকরণ এখানেই শমাপ্ত হইয়া গেল । এখন ব্রহ্গনিপ্দে- 
। শের ভিত্তিতে 'উক্ত সাত্তিক কর্মের শ্রেষ্টত্তা ও সংগ্রাহ্যতা সিদ্ধ কর! যাইবে। 
। কারণ উপরোক্ত সম্পূর্ব বিচারের উপর সাধারণতঃ এই সংশক্ক হইতে পারে যে, 
। কন্ম সাত্বক হউক ব! রাজন, থা তামন, বেন্বপহই হৌক নাকেন, তাহা তে। 
। হুঃখজনক ও দোষমর আছেই ; এই কারণে সমস্ত কম্ম ত্যাগ কর। ব্যতীত ব্রহ্ম- 
। প্রাপ্তি হইতে পারে না । আর এই কথ! যদি সত্য হয়, তবে আবার কর্মের 
৷ সাত্বিক, রাজস আদি ভেদ করিয়া লাভ বাকি? এই আপত্তি র উপর গীতার 
। উত্তর এই যে, কর্মের সাত্ত্িক, রাড ৪ তামপ. তেন পরব্রঙ্গ হইতে পৃথক 
। নহে। যে সংকল্ে বষের নির্পেশ কর! গিয়াছে, উহাতেই সাত্বিক কর্মের এবং 

“| সৎকর্ম্ের সমাবেশ হয়ঃ ইহ! হইতে নিকর্ববাদ পিদ্ধ হইতেছে ষে, এই কন্ম 
৷ অধ্যাতবদৃষ্টিতেও ত্যাজ্য নহে (গীতার. ২৪৮ পৃ.)। পরব্রহ্মের স্বূপসম্বন্ধে 
। মন্গুয্যের যে কিছু জ্ঞান হইয়াছে, সে সমন্ত "গুতৎস২” এই তিন শব্দের নির্দেশে 
শ গ্রথিত আছে ।* ইহাদের মধ্যে ও অক্ষর ব্রহ্ম, এখং উপনিষদে ইহার ভিন্ন ভিন্ন 

। অর্থ করা হইক্াছে (প্রশ্ন, ৫) কঠ, ২, ১৫-১৭ ) তৈ. ১, ৮, ছাং, ১০১৪ 
। মৈক্র্য, ৬, ৩, ৪ ) মাও৯১-১২)। আর যখন এই বর্ণাক্ষররূপ ব্রহ্মই জগতের 
। আরস্তে ছিলেন, তখন কল ক্রিয়ার আরম্ভ সেখান হইতেই হইয়াছে । “তৎ- 
। উহা” শবের অর্থ হইতেছে সাধারণ কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কর্ম, অর্থাৎ নিষ্ষাম বুদ্ধিতে 
। ফলাশ! ছাড়িয়! ইত সান্বিক কর্ম; এৰং “সৎ এব অর্থ হইতেছে, ষে কর্ম 
৷ ফলাশারহিত হইলেও শান্ত্রানথুসারে কৃত ও শুদ্ধ । এইপ্মর্থ অনুসারে নিফাম 
। বুদ্ধিতে কৃত সাত্বিক কর্ম্মেরই নহে, কিন্তু শান্ত্রান্ছনারে কত সতকর্শের ও পরব্রদ্গের 
৷ সাধারণ ও সর্ধমান্য সৃংকল্পে সমাবেশ হয়?) অতএব এই কম্মকে তাজ্য বলা 
॥ অন্থচিত * শেক্ধে তৎ+ ও “সৎ কর্মের অতিরিক্ত এক “অসৎ অর্থাৎ মন্দ কর্ম 
"থাকী রহিঙ্গ। কিন্ত উহ! উভয় লোকে নিন্দার্থ স্বীকৃত হইয়টছে, এই কারণে 
। শেষ ন্লৌোকে শুচিত করির়াছেন- যে খর কর্মের এই সক্কল্নে সমাবেশ হয় না। 
॥ ভগবান বলিতেছেন কে ] 

৬ 
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৪8 গুতত্সদিতি নির্দেশো। ব্্ষণন্জিবিধঃ স্মৃতঃ | 
্র'ক্ষণাস্তেন বেদাশ্চ যন্ঞরাশ্চ ববিহিতাঃ £ পুরা ॥ ২৩। 

88 তস্মাদোমিত্যুদাহত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ |. 
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মাবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥ 
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঠাক্রয়াঃ। 
দান ক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙিক্ষভিত ॥ ২৫ ॥ 
সন্ভাবে সাধুভাবে চ সদ্দিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে । 
প্রশস্তে কম্মরণি তথ সচ্ছব্দঃ পার্থ'যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥. 
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদ্দিতি চোচ্যতে। 
কর্ন চৈব তদর্থীয়ং সদিতোবাভিবীয়তে ॥ ২৭ ॥.. 

০৫২৩) ( শাস্ত্রে) পরব্রন্ষের নির্দেশ “গুতৎসৎখ এই তিন প্রকারে করা 
যায়। এই নির্দেশ হইতেই পুর্বকালে ত্রাঙ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ নিশ্মিত হয় । 

[ পুর্বে বলিয়া আসিক়্াছি যে, সম্পূর্ণ স্প্তির অ/রস্তে ব্রহ্মদেবরূপ প্রথম ব্রাহ্মণ, 
বেদ ও যজ্ঞ উৎপন্ন হয় ( গী. ৩. ১*)। কিন্তু এই সমস্ত ষে পরব্রহ্গ হইতে 
। উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরবন্গের স্বরূপ পগুতৎসৎ”.এই তিন শব্দে আছে। 
। অতএব এই গ্লোকের ভাবার্থ এই যে, “তত সংকল্পই সমস্ত স্থষ্টির মূল। . 
। এখন এই ষংকল্পের তিন পদের কর্্মযোগণৃট্টিতে পৃথক নিরূপণ কর 
। যাইতেছে -_ ] 

(২৪) তম্মাৎ, অর্থাৎ জগতের আরম্ভ এই সম্কল্প হইতে হইয়াছে এই কারণে 
ব্রহ্মবাদী লোকদের যজ্ঞ, দান, তপস্যা! এবং অন্য শাস্ত্রোক্ত কন্ম সর্বদ] গুএর 
উচ্চারণের সঙ্গে কর! হয়। (২৫) “তত” শবের উচ্চারণে ছারা, ফলাশ! ন। 
রাখিয়া, মোক্ষার্থী লোক যজ্ঞ, দান, তপস্যা আদি অনেক প্রকার ক্রিয়া করে। 
(২৬) অস্তিত্ব ও সাধুত অর্থাৎ ভালর অর্থে “সৎ, শব্দের উপযোগ কর। হয়। 
এবং হে পার্থ! এই প্রকারেই প্রশস্ত অর্থাৎ ভাল কর্মের জন্যও “সৎ শব 
প্রযুক্ত হয় । (২৭) যুজ্ঞ, তপস্যা এবং দানে স্থিতি অর্থাৎ স্থির ভাবন! রাখা- 
কেও “সৎ বলে; এবং এই সকলের জন্য যে কর্ম করিতে হয়, সেই কর্খের 
নামও “সৎ্ই। 
॥ [ বক্ত,তপস্যা ও দান হইতেছে মুখ্য ধর্সংক্রান্ত কর্ম এবং এইু সকলের 
। জন্য যে কর্ম করা যায়/ তাহাকেই মীমাংসকগণ সাধারণত যজ্ঞার্থ কর্ম বলেন | 
। এই কর্ম করিবার সময় ফলাশা থাকিলেও উহ! ধর্মের 'অন্ু কুলই থাকে, ই 
॥ কারণে এই কর্ম “সৎ শ্রেণীতে পরিগণিত হয় এবং সমস্ত নিফাম কর্ম 
॥ তৎ (উহ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ) শ্রেণীতে লিখিত হয়। প্রত্যেক ক্মের আরস্তে 



গীতা, অনুবাদ ও, টিপ্পনী--১৭ অধ্যায় । ৮৪৩ 

($ অশ্রদ্দয়। ভ্ুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ য। 
অসদিতু[চ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮॥ 

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্থ উপনিষংন্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে গীকৃষ্ণাজ্জুনসম্বাদে 
শ্রদ্ধাত্রপ়বি ভাগযোগে। নাম সপ্তদশোহধ্যাক়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

। এই ষে “গুতৎসৎ্ ব্রহ্মসংকর্ বলা যায়, ইহাতে এই প্রকারে দ্বিবিধ কর্মের 
। সমাবেশ হয়; এইঞজনা এই ছুই কর্ম্মকে ব্রহ্ধান্থকুলই বুঝিতে হইবে। গীতার, 
২১৮ পৃঃ দেখ,। এখন অসৎ কর্মের বিষয়ে বলিতেছেন-_- ] 

(২৮) অশ্রদ্ধ। পুর্বক যে হুবন কর! হয়, ( দ্বান) দেওয়া ভয়, তপস্যা করা 
হয়, বা যেকোন (কর্ম) কর! হয়, তাহাকে “অসৎ বল হয়। হে পার্থ! 
সেই ( কম্ম) না মৃত্যুর পর ( পরুলৌকে ) আর না ইহলোকে হিতজনক হয়। 
| [তাতপর্য এই যে, ব্রহ্স্ব্ূপবোধক এই সর্বমান্য সঙ্কল্পেই নিষ্ষামবুদ্ধিতে, 
। অথবা কর্তব্য জানিয়া, কৃত সাত্বিক কর্মের, এবং শাস্ত্াহুসারে সদ্ধদ্ধিতে কৃত 
। প্রশস্ত কন্ম অথবা সৎকন্র্্র সমাবেশ হয়। অন্য সমস্ত কণ্ম বৃথা। ইহা 
। হইতে সিদ্ধ হইতেছে*যে, ম্রে কর্মের ব্রন্মনির্দেশেই সমাবেশ হয়, এবং যাহ! 

| ব্রহ্মদেবের সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছে (গী, ৩. ১ )১ এবং যাহা কেহই ছাড়িয়া 
। থাকিতে ও পারে না, সেই কম্ম ছাড়িয়৷ দিবার উপদ্দেশ করা অন্কুচিত। 
। "গুঁতৎনৎ”রূপ ব্রহ্মনির্দেশের উক্ত কন্মষোগ প্রধান অর্থকে, এই অধ্যায়েই 

*। কর্্মবিভাগের* সঙ্গেই, ব্যাখ্যা করিবার হেতুও ইহাই । কারণ কেবল ব্রহ্গ- 
। স্বরূপের বর্ণনা €৷ ত্রয়োদশ অধায়ে এবং উহার পূর্বেও হইয়া গিয়াছে। 
| গীতারহস্যের নবম প্রক্ষরণের শেষে (২৪৮ পৃঃ) বলিয়! চুকিয়াছি যে “গুতৎসৎ, 
। পদের প্রকৃত অর্থ কি হওয়া উচিত। আজকাল “সচ্চিদানন্দ' পদে রঙ্গনির্দেশ 
। করিবার প্রথা আছে। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়৷ এখানে যখন এ 
। “গতৎসৎ” ব্রহ্মনির্দেশেরই উপযোগ করা৷ হইয়াছে, তখন ইহ। হইতে এই 
। অনুমান কর! যার যে, “সচ্চিদানন্দ, পদরূপ ব্রদ্ধনির্দেশ” গীতাগ্রন্থ রচিত হইবার 

“বু সাধারণ ব্রহ্মনির্দেশরূপে সম্ভবত প্রচলিত হইয়া থাকিবে । ] 

এই প্রকারে শ্রীতগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তগ্গিত 
যোগ অর্থাৎ কর্মযোগ- শাস্ত্র বিষয়ক, শ্রীরুষ্ ও অর্জুনের 

নংবাদে শন্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক সপ্তদ্দশ 
অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 



৮৪৪ গীতারহস্য অথব। কন্মযোগশান্ত্র 

অস্টাদশ অধ্যায় । 

[ অষ্টাদশ অধ্যায় সমগ্র গীতাশাস্ত্রের উপসংহার । অতএব এ পধ্যন্ত যাহা 
আলোচিত হইয়াছে, আমি এই স্থানে সংক্ষেপে তাহার পিংহাবলোকন করতেছি 
(অধিক বিস্তার গীতারহস্যের ১৪ম প্রকরণে দেখ)। প্রথম__ অধ্যায় হইতে 
প্রকাশ হইতেছে যে, স্বধন্ম অনুসারে প্রাপ্ত যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষা! মাগিতে অবতীর্ণ 
অজ্জুনকে নিজের কর্ব্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতোক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
অজ্ঞুনের সংশয় ছিল যে গুরুহতা। আদি সদোষ কর্মী করিলে আত্মকলাণ কখনও 
হইবে না। অতএব আত্মন্জানী পুরুষের স্বীকৃত জীবননিব্বাহের ছুই প্রকার 
মার্সের-_সাংখা ( সন্নান ) মাগ্গেব এঝ কন্মফোগ ( যোগ ) মার্গের--বর্ণন! দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের আরুস্তেই কর। ভইয়াছে। এবং শেষে এই সিদ্ধান্ত করু! হইয়াছে যে, 
যদিও এই উভয় মার্গই মোক্ষপ্রদ তথাপি ইহাদের মধ্যে কম্মযোগই অধিক 
শ্রেয়ঙ্কর (গী. ৫. ২)। পরে তৃতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চষ অধ্যায় পধ্যস্ত এই 
যুক্তিগুলি বর্ণিত হইয়াছে যে, কর্মবোগে বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ ধর। হয়; বুদ্ধি স্থির ও সম 
হইলে কর্মের বাধ। হয় না; কর্ম কাহারও দূ রু হয়না এবং উহা ছাড়িয়। 
দেওয়াও কাহারও উচিত নহে, কেবল ফলাশ! ত্যাগ, করাই যথেষ্ট) নিথর 
জন্য না হইলেও লোকসংগ্রহের জন্য কম্ম করা৷ আবশ্যক; বুদ্ধি ভাল হইলে 
জ্ঞান ও কর্মের মধো বিরোধ হয় ন!; এবং পুর্বপরম্পরা দেখিলে জান যাইবে 
যে,জনক আদি এই মার্েরই আচরণ করিয়াছিলেন। অনস্তর এই বিষয় 
আলোচনা করিয়াছেন যে, কর্মষোগের সিদ্ধির জন্য বুদ্ধির যে সমতা আবশ্যক 
হয়, তাহা কিরূপে পাইতে হইবে এবং এই কনম্মষোগের আচরণ" করিয়া শেষে 
উহ1 দ্বারাই মোক্ষ কিরূপে পাওয়৷ যায়। বুদ্ধির এই সমতা প্রাপ্তির জন্য ইন্দরিয়- 
নিগ্রহ করিয়া ইহা সম্পূর্ণ জানা আবশ্যক যে, একই পর£মশ্বর "সকল প্রাণীতে 

ব্যাপ্ত আছেন--ইহার অতিরিক্ত অন্য দ্বিতীয় মার্গ নাই। অতএব ইন্দরিয়নিগ্রহের 
বিচার বষ্ঠ অধ্যায়ে কর! হইয়াছে । আবার সপ্তম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায় 
পর্যস্ত বল! হইয়াছে যে, কম্মনযোগের আচরণ করিতে থাকিয়াই পরমেশ্বরের 
জ্ঞান কিরূপে পাওয়া যাক, এবং সেই জ্ঞান কি। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ক্ষর- 

অক্ষর অথব৷ ব্যক্ত-অব্যক্তের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবরণ দেওয়! হইয়াছে । নবম 
হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্স্ত এই অভিপ্রার় বর্ণিত হইয়াছে যে, যদিও পরমেশ্বরের 
ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষ! অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ, তথাপি এই বুদ্ধিকে বিচলিত হুইতে 
দিও না যে, পরমেশ্বর একই ; এবং ব্যক্ত শ্বর্ূপেরই উপানা প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
প্রদান করে অতঞ্ব সকলের পক্ষে সগ্গলভ । অনস্তর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র- 

ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার কর৷ হইয়াছে যে, ক্ষর-অক্ষরের বিবেকে যাহাকে অব্যক্ত বলে 
তাহাই ননুয্যের শরীরে অন্তরাত্মা। ইহার পশ্চাৎ চতুর্দশ অধ্যায় হইতে সপ্তদশ 



গাতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী-_-১৮ অধ্যায় । ৮৪৫ 

অফ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অজ্জুন উবাচ। 

সন্যাসস্য মহাবাহে। তন্বমিচ্ছামি বেদিতুম.। 
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিযুদন ॥ ১।| 

অধ্যায় পর্যান্ত চার অধ্যায়ে, ক্ষর-অক্ষব্র-বিজ্ঞানের অন্তর্গত এই বিষয়ে সবিস্তার 
বিচার কর! হইয়াছে যে, একই অব্যক্ত হহতে প্র্ততির গুণের কারণে জগতে 
বিবিধ স্বভাবের মনা কিরপ্নে উপজাত হয় অথবা আরও অনেক প্রকারের 
বিস্তার কিরূপে হয় এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ সমাপ্ত কর হইয়াছে । তথাপি 
স্থানে স্থানে অজ্জুনের প্রতি এই উপদেেশই,আছে যে তুমি কম্মকর; এবং এই 
কর্্মযোগপ্রধান' জীবননির্বাহের মার্গহ সর্বাপেক্ষ। উত্তম স্বীকৃত হইয়াছে, যাহাতে 
শুদ্ধ অস্তঃকরণে পরমেশ্বরকে ভাক্ত কির৷ “পরমেশ্বরার্পণ পূর্বক স্বধর্ম অনুসারে 
কেবল কর্তব্য বুর্ধিকা আমরণ কন্ম করিতে থাকিবার” উপদেশ আছে। এই 
প্রকার জ্ঞান্মূলক ও ভক্কিপ্রধান কর্মষোগের সাঙ্গোপাঙ্গ বিচার করা চুকিলে 
পর অষ্টাদশ অধ্যায়ে এ ধ্ন্মরহই উপসংহার করিয়া অজ্জুনকে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ 
করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিয্রাছেন। গীতার এই মার্সে--যাহা। গীতাতে সব্বোত্বম 
উক্ত হইয়াছে__অজ্জুনকে ইহ। বল! হয় নাই বে তুমি চতুর্থ আশ্রম স্বীকার 
করিয়। সন্গ্যাসী হও ।” হা, ইহা অবশ্য বলিয়াছেন যে, এই মার্গের আচরণশীল 
মনুষ্য নিত্যসন্ন্যানী” € গী. ৫. ৩)। অতএব এক্ষণে অজ্জুনের প্রশ্ন এই যে, 
চতুর্থ আশ্রমরূপ সন্াস লইয়া কোনও সময়ে সমস্ত কম্ম সত্য-সত্য ত্যাগ করিবার 
তত্ব এই কন্ময্লোগমার্গে আছে কি নাই; আর যদি না থাকে তো, “সন্ন্যাস, 
এবং “ত্যাগ” শবের অর্থ কি? গীতারহস্য পৃ, ৩৫০-৩৫৩ দেখ । ] 

অজ্জুন বর্নিলেন--( ১) হে মহাবান্ছ, হৃষীকেশ ! আমি সন্ন্যাস-তত্ব, এবং 
হে কেশিদৈত্য নিষৃ্ন। ত্যাগের তত্ব পৃথক পৃথক জানিতে চাহি । 
। | সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দের ষে অর্থ অথবা ভেদ কোষকারের। করিয়াছেন, সেই 
॥ অর্থ অথবা সেই ভেদ 'জানিবার জন্য এই প্রশ্ন কর! হয় নাই। ইহা মনে 
॥ করিবে ন। যে, উভয়ের ধাত্বর্থ ষে “ছাড়া” অজ্জুন তাহঃও জানিতেন না। কিন্তু 

। কথ। এই যে, ভগবান কর্ন ছাড়িয়৷ দিবার আজ্ঞা কোথাও দেন নাই; বরঞ্চ 
চতুর্থ, পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৪-৪১) ৫. ১৩) ৬.১) বা অন্যত্র বে 

। কোনঃস্থানে সন্্যাসের বর্ণনা আছে, সেখানে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, কেবল 
 ॥ ফলাশ। “ত্যাগ” কুরিয়! (গী. ১২. ১৯) সকল কশ্টের “সন্ন্যাস” কর অর্থাৎ সকল 

॥ কন্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ কর (৩, ৩০) ১২,৬)। আর, উপনিষদে দেখ তো, 
॥ কম্্ত্যাগপ্রধান সন্ন্যাসধন্মের এই,বচন পাওয়। যায় যে, “ন কর্ণ ন গ্রজয় 
। ধনেন . ত্যাগেনৈকে নামৃতত্বমান্ডঃ, (কৈ. ১. ২7 নারায়ণ, ১২, ৬)। সকল 



৮৪৬ গীতারহস্য অথব৷ কন্মযোগশাস্ত্র । 

শ্ভগবান্বাচ।, 
কাম্যানাং কন্পণ।ং ন্যাসং সম্য।সং ক বয়ে। বিদ্ুঃ |. 
সর্বকল্মফলত্যাগং প্রান্স্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ 1 ২ ॥ 

৷ কন্ম স্বরূপত “ত্যাগ* করিস়্াই অনেকে মোক্ষ পাইক়্াছেন, অথবা! “বেদাস্তবি জ্ঞান- 
| স্ুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধলত্বাঃ” €মুণ্ডক- ৩- ২. ৬ )-_-কর্মমত্যাগ- 
। কপ “সন্াস” যোগের দ্বারা শুদ্ধ “তি” বা “কিং প্রজয়া .করিষ্যাম১৮৮ (বু, ৪, 8, 
। ২২)__ আমার পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি প্রজাতে কু কাজ? অতএব অক্জুন 
। বুঝিলেন যে ভগবান স্মৃতি গ্রন্থে প্রতিপাদিত চার আশ্রমের মধ্যে কর্ম্মত্যাগরূপ 
। সন্গ্যাস আশ্রমের জন্য “ত্যাগ” ও ঘ্ন্ন্যাস” শব্ধের উপযোগ করিতেছেন না, 
। কিন্ত তিনি অন্য কোন অর্থে প্র শব্দগুলির উপযোগ করিতেছেন । এই জন্যই 
। অর্জুন চাহিলেন যে, এ অর্থের পূর্ণরূপে স্প্গীকরণ হইয়। বাক। এই হেতুতেই 
॥ তিনি উক্ত প্রশ্ন করিলেন। গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে (৩৫৩৫৩ পৃঃ ) 
। এই বিষয়ের সবিস্তার বিচার কর হইয়াছে । ] 

শ্ভগবান বলিলেন-_-€ ২) (বত) কাম্য কন্ম*আছে, তাহার ন্যাস অর্থাৎ 
ছাড়াকেই জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ন্যাস বুঝেন ( এবং ) সমস্ত কর্মের ফলত্যাগকে পণ্ডিত 
গণ ত্যাগ বলেন । পু ঃ 

। [ এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বল! হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগমার্গে সন্ন্যাস ও ত্যাগ 
। কাহাকে বলে। কিন্তু সন্যাসমার্গী টীকাকারদিগের এই মত গ্রাহ্য নহেঃ 
। এই কারণে তাহারা এই গ্লোকের বড়ই টানাবুনা করিরাছেন। শ্লোকে প্রথমেই 
। “কাম্য” শব্ধ আসিয়াছে অতএব এই টীকাকারদের মত এই যে, এখানে মীমাংসক- 
। দিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ প্রতি কর্ম্মভেদ বিবক্ষিত হইয়াছে 

। এবং তাহাদের বিবেচনাক্ম ভগব(নের অভিপ্রায় এই যে, 'উহার্দের মধ্যে কেবল 
। কাম্য “কর্ম্মাকেই ছাড়িতে হইবে”। কিন্ত সন্গ্যাসমার্গী লোকদিগের নিত্য ও 
। নৈমিত্তিক কর্্মও দরকার নাই এই জন্য তাহাদের এই প্রতিপাদদন করিতে 
। হইয়াছে ষে, এখানে নিত্য ও নৈমিত্তিক কন্মের কাম্য কন্মেই সমাবেশ কর! 
॥ হইয়াছে । এতট। ককিনার পরও এই শ্লোকের উত্তরার্ধে ধাহা বল! হইক্নাছে যে, 
। ফলাশ। ছাড়িতে হইবে কণ্ম নহে ( পরে ষষ্ঠ প্লোক দেখ ), তাহার সহিত মিলই 
। হর না) অতএব শেষে এই টীকাকারগণ নিজেদেরই মন হইতে এই প্রকার বলিয়। 
॥ সমাধান করিয়া লইয়াছেন যে, ভগবান এখানে কন্দমষোগমার্গের কেবন্চ প্রশংসা 
। করিক্নাছেন; তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় হইতেছে কর্ন ছাড়িয়া দেওয়াই চাই | 
। ইহ! হইতে স্পষ্ট ু ইতেছে যে সন্য।স আদি সম্প্রদীয়ের দৃষ্টিতে এই শ্লোকের অর্থ 
। ঠিক লাগে সা। বস্তত ইহার অর্থ কন্মযোগপ্রধানই কর৷। চাই অর্থাৎ ফলাশা 
। ছাড়িয়া আমরণ সমস্ত কর্ম করিয়া যাইবার যে তত্ব গীতাতে পূর্বে অনেকবার 



গাতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১৮ অধ্যায় । ৮৪৭ 

$$ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কম” প্রানূর্মনীষিণঃ । 

। বল! হইয়াছে, তাহ্নরই অন্ুরোধে এখানেও অর্থ কর। চাই; এবং এই অর্থই 
। সরল ও জমেও ঠিক ঠিক'। প্রথমে এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়! চাই যে' 
| “কাম্য” শবে এই স্থানে মীমাংসকদিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ 
৷ কর্মাবিভাগ অভিপ্রেত নহে। কন্মযোগমার্ে নকল কর্মের ছুই বিভাগই করা 
। হয়ঃ এক “কাম্য” অর্থাৎ ফলাশায়্ কৃত কর্ম এবং দ্বিতীয় “নিফ্ষাম+ অর্থাৎ 
। ফলাশ! ছাড়িয়া কৃত কর্ম্ম। মন্ধুম্থৃতিতে ইহাদিগকেই যথাক্রমে “প্রবৃত্ত কর্ম ও 
। পনিবৃত্ত' কর্ম বলিয়াছে (মন্ত্র ১২. ৮৮ ও ৮৯)। কন্খ চাই নিত্য হৌক, 
॥ নৈমিত্তিক হৌক, কাম্য হৌক, কায়িক হৌক, বাচিক হৌক, মানসিক হৌক, 
। অথব! সাত্বিক আদি ভেদ অনুসারে অন্য কোন প্রকারেরই হৌক ; এ সকলকে 
৷ “কাম্য” অথব! “নিঞ্কাম' এই উভজ্নের মধ্যে কোন এক বিভাগে আনাই চাই। 
। কারণ, কাম অর্থাৎ ফলাশা! হওয়া, অথবা না৷ হওয়া, এই ছুইয়ের অতিরিক্ত 
৷ ফলাশাদৃষ্টিতে তৃতীয় ভেদ হইতেই পারে না। শাস্ত্রে যে কর্মের যে ফল ব্ল। 
| হইয়াছে _বথা পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি--সেই ফল প্রাপ্তির জন্য সেই কম্ম 
| করিলে তাহা “কাম” এবং মনে এ ফলের ইচ্ছা ন! রাধিকা এ কর্্মই কেবল 
। কর্তব্যবুদ্ধিতে করিলে অহা “নিক্ষকাম+ হইয়া! যায়। এই প্রকারে সকল কর্দের 
॥ “কাম্য” ও নিফাম+ (অথবা সন্থর পরিভাষা! অনুসারে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ) এই ছুহ 
। ভেদ5 সিদ্ধ হয়। এখন কন্দমরযোগা সমস্ত “কাম্য” কর্ম সর্বথা পরিত্যাগ করে, 
। অতএব সিদ্ধ হইল যে, কর্ম্মযোগেও কাম্য কর্মের সন্্যাস করিতে হয় । বাকী 
। থাকে নিষ্ষাম কর্ম; গীতাতে কর্শযোগীর নিষ্ফাম কর্ণ করিবার নিশ্চিত 
উপদেশ করা হইপ্লাছে সত্য, কিন্তু উহাতেও “ফলাশা” পর্বথা ত্যাগ করিতে 
। হয় (গী. ৬.৯)। অতএব ত্যাগের তত্বও গীতাধর্মে স্থিরহই থাকে । 
। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত কর্ম না ছাড়িলেও কর্মযোগমার্গে নন্ন্যাম” ও ত্যাগ” 
। ছুই তত্ব দাড়াইয়৷ থাকে । অক্ুনকে এই বিষয় বুঝাইবার জন্যই এই শ্লোকে 
। সন্ন্যাস ও ত্যাগ উভয়ের ব্যাখা! এই প্রকার করা গিয়াছে যে, “দন্ন্যাসের অর্থ 
। “কাম্য কর্ম সর্ব! ত্যাগ করা” এবং ত্যাগের ভাব এই যে, “যে কন্ম করিতে 
। হয়, তাহার ফলাশ| রাখিবে না”। পুর্বে বখন ইহা প্রতিপার্দিত হইতেছিল যে, 
॥ সন্ধ্যাস (অথবা! সাংখ্য ) ও যোগ ছুই তত্বত একই, তখন “সন্গ্যাসী” শব্দের অর. 
। (গী. ৫, ৩৬ ও ৬, ১২) এবং এই অধ্যায়েই পরে “ত্যাগী” শবের অর্থও 
। ( গী.+১৮. ১১) ইহারই অনুরূপ করা হইন্নাছে এবং এই স্থানে তরী অর্থই ইষ্ট । 
। এস্থলে স্মার্তদের"এই .মত প্রতিপাদ্য নহে যে, পক্রমশ ব্রন্মচধ্য, গৃহস্থাশ্রম ও 
1 বানপ্রস্থ আশ্রম পালন করিয়া শেষে প্রত্যেক মন্ুষ্যের সর্ধ্ত্যাগরূপ সন্ন্যাস 
1 অথবা চতুর্থাশ্রম গ্রহণ বিনা মোক্ষপ্রাপ্তি হইতেই পারে না”।” ইহা হইতে 



৯৮৪৮ গীতার হস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র ৷ 

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন তাজ্যমিতি চাপরে ॥। ৩ ॥ 
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে তরতসত্তম | , 
ত্যাগো হি পুরুষব্যাস্ত্ ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ভিতঃ ॥ ৪ ॥ 
যজ্ঞদানতপঃকম “ ন ত্যাজাযং কাধ্যণমব তৎ। 

যজ্ঞ দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণান.। ৫ | 
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং তাক্ত। ফলানি চ। 
কর্তৃব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ || ৬ | 

। সিদ্ধ হইতেছে ষে, কন্দমযোগী যাঁদও সন্্যাসীদের গ্রেয়। ভেকু ধারণ করিকা 
। সমস্ত কর্ম তাযা গ করেনা, তথাপি সে সন্ন্যাসের প্রকৃত তত্ব পালন করে, 
। এইজন্য কম্মযোগের  স্মৃতিগ্রন্থের সহিত কোনই ৪5 তয় না। এখন 
| সন্গ্যাসমার্গ ও মামাংসক দগের কন্মুসন্বস্বীয় তর্কের উল্লেখ করিয়! কর্মযোগ- 
। শাস্ত্রের এই বিষয়ে শেষ নিদ্ধীরণ শুনাইতেছেন--] 

(৩) কোন কোন পণ্ডিতের কথ! এই যেন কম্ম দোষযুস্ত অতএব উহা! 
(সর্ব ) ত্যাগ কর চাই; এবং অপর কেহ কেহ বলেন যে, যজ্ঞ, দান, তপসা। 
ও কর্ম্ম কখনও ছাড়া উচিত নহে। (৪ ) অতএব হে ভঁরতৃশ্রেস্ঠ ! ত্যাগের বিষয়ে 
আমার নির্ধারণ শোম। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ত্যাগ খতন প্রকার উক্ত হইয়াছে । 
(৫) যজ্দ্র, দান, তপসা। ও কন্ম ত্যাগ করা উচিত নহে; এই (কর্মসকল 
করাই চাই । বন্ঞ, দান ও তপস্যা বুদ্ধিমানদিগের জন্য( ও) পবিত্র অর্থাৎ চিত্ত- 

গুদ্ধিকারক । (৬) অতএব «ই (যজ্ঞ, দান প্রভৃতি ) কর্মসকলও আস 
ন। ব্রাখিয়া, ফল্ত্যাগ করিয়া (অন্য নিষ্কাম কম্মের সমানই লোকসংগ্রহার্থা) 
করিতে থাক! চাই। হে পার্থ । এই প্রকার আমার নিশ্চিত'মত (হইতেছে, 
এবং উহ্াই ) উত্তম । 
॥ [কর্মের দোষ অর্থাৎ বন্ধকতা কন্মে নাই, ফলাশাতে আছে। এইজন্য 
। পূর্ব্বে অনেকবার কর্মযোগের এই যে তত্ব বল! হইয়াছে যে, সমস্ত ক্ষ 
| ফলাশ! ছাভিয়৷ নিফাম বুদ্ধিতে করা চাই, তাহার এই উপসংহার সন্ন্যাস- 
| মার্গের এই মত গীতার মান্য নহে যে, সমস্ত কন্দম দোষযুক্ত, অতএব ত্যাজ্য 
॥ ( গী. ১৮, ৪৮ ও ৪৯)। গীতা কেবল কাম্য কর্মের সন্ন্যাস করিবার জন্য 
। বলেন? কিন্তু ধর্মাশান্ত্রে যে কম্্মসমূহের প্রতিপাদন আছে, সে সমস্তই,কাম্যই 

। €গী. ২. ৪২-৪৪), এইজন্য এখন বলিতে হয় যে, এঁ সকলেরও সন্ন্যাস করা 
। চাই; এবং ষদ্দি 'এইরূপ করে তো যজ্ঞচক্র বন্ধ হইয়া যাঁয় (৩, ১৬) এবং 
। ইহাস্্ ফলে টি বিধ্বস্ত হইবারও অবসর আসে । প্রশ্ন হইতেছে এই যে, তকে 
। করিতে হইবে কি? গীতা ইহার ' এইপ্রকার উত্তর দেন যে, ষন্ত, দান প্রভৃতি 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৮ অধ্যায় । ৮৪৯ 

$$ নিয়তস্য তু নন্্যাসঃ কণ্দ্দণো৷ নোপপদ্যতে। 
মোহাত্তস্য পরিত্যাগন্তামসত পরিকীর্তিত2 ॥ ৭।। 
দুঃখরমত্যেব যত কর্ম কায়ক্লেশভয়াত্তজেৎ। 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব তযাগফলং লভেগ 1! ৮॥। 
কাধষ্যমিত্যেব য্ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজভুন । 
সঙ্গং ত্যত্কী ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকে। মত ৯॥ 

। কণ্ম স্বর্গার্দি ফলপ্রাপ্তির কারঠণ করিবার জন্য যদিও শাস্ত্রে বলিয়াছে, তথাপি 
৷ এইরূপ কথাই .নহে যে, লোকসংগ্রহের জনা, বজ্ঞ করা, দান করা৷ এবং তপস্য। 
। কর! প্রভৃতি আমার কর্তবা, এই কর্ই নিফাম বুদ্ধিতে হইতে পারে ন 
| (গী. ১৭, ১১, ১৭ ও ২০) । অতএব লোকসগগ্রহার্থ স্বধর্শ অনুসারে যেমন 
| অন্যান্য নিষাম কম্ম করা যায়, সেইরূ পই যজ্ঞ, দান আদি কর্মও ফলাশ! ও 
। আসক্তি ছাড়িয়া কর! চাই। কাঁরণ উহ সর্বদাই “পাবন” অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি- 
। কারক অথব। পরোপকাববুদ্ধিবদ্ধক | মূল শ্লোকে ষে"এতান্যপি- এই সকলও” 
| শর্ব আছে তাহার অর্থই এই যে “অন্য নিষ্কাম কর্মের ন্যায় যজ্ঞ, দান আদি 
। কর্ম্মও করা চাই”, এই ব্রীশ্তিতে এই সমস্ত কম্ম ফলাশা ছাড়িয়া অথবা ভক্তিদৃষ্টিতে 

। ॥ কেবল পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিপুর্ববক করিলে স্ৃষ্টিচত্র চলিতে থাকিবে ; এবং কর্তার 
। মনের ফলাশ। দূর হইবার কারণে এই কর্্দ মোক্ষপ্রাপ্তিতে বাধাও দিতে পাবে 
না । এই প্রকারে সকল বিষয়ের ঠিক ঠিক মিল হইয়া যষায়। 'কর্ম্মবিষন্নে 
॥ কর্ম্মফোগশান্ের ইহাই চরম ও স্থির সিদ্ধান্ত (গী. ২. ৪৫ এর উপর আমার 
। টিপ্ননী দেখ )। মীমাংসকদের কম্মমার্গ ও গীতার কর্মযোগের প্রভেদ গীতা- 
। রহস্যে প্র. ২৯৫*-২৯৮ ও পৃ, ৩৪৮-৩৫০) অধিক স্পষ্টরূপে দেখানো হইয়াছে । 
৷ অঙ্জুনের প্রশ্নের উপরি সন্ন্যাস ও ত্যাগমন্বন্ধীয় অর্থের কর্মমযোগণৃষ্টিতে এই 
। প্রকার স্পষ্টীকরণ হইল । এখন সাত্বিক আদি ভেদ অনুসারে কর্ম করিবার 
। বিভিন্ন রীতি বর্ণনা করিয়া এ অর্থই দৃঢ় করিতেছেন-- ] 

(৭) ে কর্ম (স্বধন্ম অনুসারে ) নিয়ত অর্থাৎ স্থির,করিয়! দেওয়া! হইয়াছে, 
তাহার সন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ কর (কাহারও ) উচিত নহে । মোহবশত ইহাদের 
ত্যাগকে তামপ বলে। (৮) শরীরের কষ্ট হইবার ভয়ে অর্থাৎ ছংখজনক হইবার 

কারণেই ,বদি কেহ কন ছাড়িয়া দেয় তো৷ উন্ধাদের সেই ত্যাগ রাজস হইয়া 
যায়, ( এবং ) ত্যাগের ফল সে পায় না। হে অক্জুনণ.( স্বধর্ম অনুসারে ) নিয়ত 

কর্ম খন কাধ্য অথবা কর্তব্য বুঝিয়। এবং আসক্তি ও ফল “ছাড়িয়া করা হয়, 
তখন তাহ! সাত্বিক ত্যাগ ধরা হয়। ূ 
॥ [ সপ্তম শ্লোকের ণনয়ত” শবের অর্থ কেত কেহ নিত্যনৈমিত্তিক আদি ভেদ 

১৬৭ 
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$$ ন বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে | 
ত্যাগী সন্বসমাবিষ্টৌ। মেধাবী ছিন্সসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥" 
ন হি দেহভৃতা। শক্যং ত্ক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ। 
স্তর কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥ 

$$ অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ॥ ১২॥ 

। সমৃদ্ধের মধ্যে “নিত্য” কর্ম মনে করেন) কিন্তু তাহা ঠিক নছে। এনিয়তং কুরু 
। কর্ম ত্বং (দী, ৩.৮) পদে এনয়ত” শব্দের ফকে অর্থ সেই অর্থ এখানেও কর! 
।চাই। আমি উপরে বলিয়া চুকিয়াছি” যে, এখানে মীমাংসকদিগের পরিভাষা 
| বিবক্ষিত নহে । গী, ৩. ১৯এ “সিক্ত” শবের স্থানে “কাধ্য” শব্দ আসিয়াছে 
$ এবং এখানে ৯ম শ্রোকে “কার্য এবং “নিয়ত” ছুই শব একত্র আনিয়াছে। 
। এই অধ্যায়ের আরম্তে দ্বিতীক্স শ্লেকে বল! হইপ্নাছে যে, ম্বধন্্ অনুসারে প্রাপ্ত 
। কোনও কর্ম্মই ন। ছাড়িক্স। উহাকেই কর্তব্য বুঝির। করিতে থাকা চাই ( গী. 

। ৩. ১৯), ইহাকেই সাত্বিক ত্যাগ বলে; এবং কর্্মযোগণান্ত্রে ইহাকেই “ত্যাগ 
। অথবা “সন্ন্যাস বলে। এই পিদ্ধান্তই এই শ্লোকে সমর্থিত হইপ়াছে। এই 
। প্রকারে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের অর্থের স্পন্টীকরণ হইয়া চুকিল। 'এখন এই তত্ব 
। অন্গুসারেই বলিতেছেন যে, প্রকৃত ত্যাগা ও সন্নথসী কে -_- ] 

(১* ) যে কোনও অকুশল অর্থাৎ কল্যাণকর কর্মের দ্বেব্ব করে না, এবং 
কল্যাণকর অথব1 হিতকর কর্মে অনুষক্ক হয় না, তাহাকে ই সত্বশীল বুদ্ধিমান ও 
সন্দেহবিরহিত ত্যাগী অর্থাৎ সন্যাসী বলিতে হইবে | । ১১) যে দেহ ধারণ করে, 
তাহার পক্ষে কর্ন নিঃপেষে ত্যাগ কর। অসন্তব; অতএব যে (কর্ম ন। ছাড়িয়। ] 
কেবল কর্মফল ত্যাগ করিয়াছে, সে-ই (প্রকৃত ) ত্যাগী অর্থাও সন্্যাসী। 
৷ [ এখন বলিতেছেন যে, উক্ত প্রকারে অর্থাৎ কর্ম ন ছাড়িয়া! কেবল ফলাশ! 
। ছাড়িরা যে ত্যাগী হইয়াছে, তাহার পক্ষে তাহার কর্মের কোন ফলই বন্ধক 
। হয় না--] 

(১২) মৃত্ার পরে অত্যাগী মন্তুষোর অর্থ ফনাশ। বে ত্যাগ না ক:র 
তাহার তিন প্রকার ফলপাভ হয়) অনিষ্ট, ইই ও (কতক ইষ্ট ও কতক ত. 
মিলিত) মিশ্র। কিন্তু সন্মাসীর অর্থাৎ ফলাশ। ছাড়িগ্ন। কণ্মকর্তার (এই 
ফল ) লাল্চ হয় না, অর্থাৎ বাধ! হইতে পারে ন1। 
॥ [ ত্যাগঃ ত্যাগী এবং যগ্ত্যাসী-সন্ধীর উক্ত বিচার পুর্বে (গী, ৩১ ৪--৭ ) 
॥ ৫, ২-১০ ১ ৬,৯) করেক স্থানে আসিয়! গিক্লাছে, তাহারই এখানে উপসংহার 
। কর! হুইয়াছে। সমস্ত কর্ধের সঙ্ন্াস ,গীতার কখনও অভিপ্রেত নছে। 
। ফলাশাত্যাগী পুরুষই গীতা অন্থসারে খাঁটি অর্থাৎ নিত্য-নন্নাসী ( গী. ৫. ৩)। 



গীতা, অনুবাদ ও টিগ্লনী--১৮ অধ্যায়। ৮৫১ 

88 পঞ্চেতানি মহাবাহে! কারণানি নিবোধ মে। 
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোস্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকর্মণাম্॥ ১৩ ॥ 
অধিষ্ঠানং.তথা কর্তা করণং চ পৃথথিবম্ 
বিবিধাশ্চ পৃথক. চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম, ॥ ১৪ ॥ 
শরীরবাঙ.মনোভির্ষ কর্ম প্রার তে নরঃ। 
ন্যায্যং বা বিপরীতং ব! পঞ্চেতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥ 

$$ তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু ষঃ। 
'পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বা্ম সপশ্যতি তিঃ॥১৬॥ 
যস্য নাহংকৃতে। ভাবে বুদ্ধির্ষস্য ন লিপ্যহে । 

| মমতাধুক্ত ফলাশার অর্থাৎ অহঙ্করবুদ্ধির ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। এই দিদ্ধান্তই 
॥ দৃঢ় করিবার জন্য এখন অন্য কারণ দেখাইতেছেন _ ] 

(১৩) হে মহাবাছ ! কোনও কর্ম হইতে গেলেই সাংখ্যের পিদ্ধান্তে পাঁচ 
কারণ উক্ত হইয়াছে; তাহ স্তামি বলিতেছি, শোন । (১৪) অধিষ্ঠান (স্থান ) 
এবং কর্ত!, বিভিন্ন কারণ অর্থাৎ সাধন, (কর্তার ) অনেক প্রকারের পৃথক 
পৃথক চেষ্ট! অর্থাৎ ব্যপার, "এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চম (কারণ) দৈব। 

» (১৫) শরীর, বাণী অথব। মনের দ্বার। মন্ুযু ষে বে কর্ম করে_-চাই তাহ। 
ন্যাধ্য হউক বাবিপরীত অর্থাৎ অন্যাফ্য হক --তাহার উক্ত পাচ কারণ । 

(১৬) বাস্তবিক স্থিতি এই প্রকার হইলে পরও যে মদংস্কৃত বুদ্ধির কারণে 

এমনে করে যে, স্বামিই একেল৷ কর্ত। (বুঝাতে হইবে বে), লেই হুর্মত কিহুই 
জানে না। (১৭) বাহার এই ভাবনাই নাই যে, “আম কর্ত।” এবং যাহার 
বুদ্ধি অলিপ্ত, সে ধাদি এই লোকাদগকে মারির়।৷ ফেলে তথাপি (বুঝিতে হইবে 
ষে) সে কাহাকেও মারে নাই এবং এই (কর্ম) তাহার বন্ধকও হয় না। 

॥ [কোন কোন টাকাকার ত্রয়োদণ গ্লোকের *সাংখ্য' শব্দের অর্থ বেদান্ত- 
। শাস্ত্র করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী অর্থাৎ চতুর্দশ লোক নারায়পীয়ধর্ম্মে ( মভা, 
।শাং, ৩৪৭. ৮৭) অক্ষরশ আসিয়াছে, এবং সেখানে, উহার পূর্বে কাপিল 
। সাংখ্যের তর্ব-- প্রকৃতি ও পুরুবের উল্লেখ আছে । অওএব আমার মত 

, 1 এই ষে, “সাংখ্য” শব্দে এই স্থানে কাপিল সাংখাশান্ত্রই অভিপ্রেত। পূর্বে" 
৭ গীতাতে এই সিদ্ধান্ত অনেকবার বল! হইয়াছে ষে, মন্ষ্যের না *্কর্ম্মফলের 
। আশা কর! চাই, আর ন! আমি অমুক করিব এরূ+* গসহস্কারবুদ্ধিই মনে রাখা 
। চাই (শী, ২, ১৯) ২,৪5৭) ৩১২৭) ৫. ৮-৯১) ১৩১,২৯)। এখানে 
।*কম্মের ফলের জন্য মনুষা একলাই কারণ নহে* ইহা বলিয়। £ সিদ্ধান্তই 
দৃঢ় করা হইয়াছে (গীতার, 'প্র ৯৯ দেখ)। চন্তু্দশ ল্লোকের অর্থ এই যে, 



৮৫২, গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্ত্র। 

হত্ব। স ইম্মীল্লোকান্ ন হন্তি ননিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥ 
মন্থ্ষ্যয এই জগতে থাক বান! থাক, প্রকৃতির স্বভার অস্ুসারে জগতের: 
। অথপ্ডিত ব্যাপার চক্িতেই থাকে এবং ষে কম্ম মনুষ্য নিজের কৃত মনে করে, 
| তাহা! কেবল উহারই যত্বের ফল নহে, বরঞ্চ উহার বত্ব ও সংসারের অন্য 
ব্যাপার অথব! চেষ্টারাশির সহায়তার পরিণাম । যেমল এষ কেবল £মনুষোরই 

| যত্বের উপর নির্ভর করে না, উহ্থার সফলতার জন্য জমি, বাস, জল, সার ও 
॥ বলদ প্রভৃতির গুণধর্ম্ম অথবা ব্যাপারের সহায়তা আবশ্যক হয় ; ০: প্রকারই 
। ন্ষ্যের প্রযত্বের সিদ্ধির জন্য জগতের যে রিবিধ ব্যাপারসমূছের সহায়তা 
। আবশ্যক, তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যাপার জানিয়া, উহাদের আন্ুকুল্য পাইয়াই 
৷ মন্তুষ্য হত্ব করিতে থাকে । কিন্তু, আমাদের প্রষত্বের অনুকূল বা! প্রতিকূল, 
। তৃষ্টির আরও কিছু ব্যাপার আছে, যাহার বিষয় আমর। জানি না। ইহাকেই 
। দৈব বলে এবং কর্শসংঘটনের ইহাই পঞ্চম কারণ উক্ত হইয়াছে । মনুষোর 
৷ ষত্ব সফল হইবার জন্য যখন এতগুলি বিষয়ের প্রপরোজন, এবং যখন উহাদের 
মধ্যে কতকগুলি আমার আয়ত্ত নহে বা আমার জ্ঞানেরও বিষয় নহে ; তখন 

৷ ইহা! স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, মন্ুষ্যের এরূপ অভিমান বাঁখা নিছক মূর্খতা যে, 
| আমি অমুক কাঁজ করিব অথবা এরূপ ফলাশা'_ রাখাও মূর্খতার লক্ষণ ষে 
। আমার কর্মের ফল অমুক হইবেই (গীতার, পুঃ. ৮৩৩০-৩৩১)। তথাপি 
। সপ্তদশ ল্লৌকের অর্থ এরূপও বুঝিতে হইবে ন! ধে, যাহার ফলাশ। দূর হয় দে 
। ইচ্ছামত কুকর্ম করিতে পারে। সাধারণ মনুষ্য বাহ! কিন্তু করে, তাহ। 
| স্বার্থের লোভে করে, এইজন্য উহাদের ব্যবহার অনুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু 
| যাহার স্বার্থ বা লোভ নষ্ট হইয়৷ গিগ্লাছে অথবা ফলাশ।' সম্পূর্ণ বিলীন 
| হইয়া গিয়াছে এবং যাহার নিকট প্রাণীমাত্র সমানই হইয়। গিয়াছে; 
। তাহা দ্বারা কাহারও অহিত হইতে পারে না। কারণ এই ধেঁ, দোষ বুদ্ধিতে 
। থাকে, করে নহে । অতএব বাহার বুদ্ধ পূর্ব হইতে শুদ্ধ ও পবিভ্র হইয়। 
॥ গিয়াছে, উহার কৃত কোন কর্ম লৌকিক দৃষ্টিতে বিপরীত দুষ্ট হইলেও ন্যায়তঃ 
। বলিতে হয় যে উহার বীজ শুদ্ধই হইবে ; ফলতঃ এ কাজের জন্য ফের প্র শুদ্ধ- 
॥ বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যকে 'জবাবদিহির দায়ী মনে কর! উচিত নহে। সপ্তদশ 
৷ শ্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য । স্থিত প্রজ্ঞ, অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট মন্ুষ্যের নিম্পাপ- 
। তার শরই তত্বের বর্ণনা উপনিষদ্দেও আছে ( কৌধী. ৩. ১ এবং পঞ্চদশী, ১৪. . 
। ১৬ ও ১৭)। গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণের (পৃঃ ৬৭৪-৩৭৮) এইই বিষয়ের, 
। সম্পূর্ণ বিচার কর! হইয়াছে, এইজন্য এখানে উহার অধিক বিস্তার আবশ্যক. 
নাই। এই গ্রফধার অঙ্জুন প্রশ্ন করিলে পর সন্ন্যাস ও ভ্যাগ শব্দের অর্থ- 
॥ মীমাংস! দ্বার! ইহা সিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, স্বধন্মানুসারে যে কর্ম প্রাপ্ত 
। হওয়া যায়, তাহ আহঙ্কাক্জবুদ্ধি ও ফলাশ। ছাড়িয়া করতে পাকাই সাত্বিক 



গীতা, অনুবাদ ও. টিপ্রনী--১৮ অধ্যায় । ৮৫৩ 

$$জ্ঞানং জ্বয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম চোদন । 
করণং কম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহত ॥.১৮ ॥ 

জ্তানং কর্ম চ কর্তা চ ব্রিধৈব গুণভেদতঃ | 
০োচ্যতে গুপসংখ্যানে যথাবচ্ছ,ণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥ 

$$ সর্ববভুতেষু যেনৈকং ভাবমন্যনমীক্ষতে । 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সান্বিকম ॥ ২০ ॥ 

। জথব। যথার্থ ত্থাগ, কন্ম ছাড়িয়া বসিগ। থাক প্রকৃত ত্যাগ নহে। এখন 

। সপ্তদশ অধ্যরে কম্মের সান্বিক*আদ ভেদের বে বিচার আরন্ত কর। হইয়াছিল, 
| তাহাই এখানে কাম্মঘোগ বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ করিতেছেন-_ ] 

( ১৮) কম্মচোদনা তিন প্রকার-- জ্ঞান, জ্েয় ও জ্ঞাতা; এবং কর্ম্সংগ্রহ 

তিন প্রকার--করণ, কম ও কর্তা । (১৯) গুণসংখ্যানশান্ত্রে অর্থাৎ কাপিল- 

সাংখ্যশান্ত্রে বলিয়াছে বে, জ্ঞান, কঙ্ছ ও কর্ত। (প্রত্যেক সত্ব, রজও তম- এই 

তিন ) গুণভেদে তিন তিন প্রকার হয়। এ (প্রকারগুলি )কে যেমনটা-তেমন 
(তোমাকে বলিতোছ ) শোন ।, 
। [কনম্মচোদনা ও কন্মসংগ্রহ পারিভাষিক শব্দ । ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও কর্ম 
৷ ঘটবার পুর্ব্বে*মনের দ্বার! উহার নিশ্চয় করিতে হয়। অতএব এই মানসিক 
। বিচারকে “কন্মচোদনা” অর্থাৎ কর্ম করিবার প্রাথমিক প্রেরণা! বলে। আর, 
। তাহ স্বভাবত জ্ঞান, জ্দেয় ও জ্ঞাতাভেদে তিন প্রকার হয়। এক উদাহরণ 
। লও-- প্রত্যক্ষ ড়! প্রস্তুত করিবার পূর্বে কুমার (জ্ঞাতা ) নিজের মনে স্থির 
।,করে যে, আমার অমুক বিষয় (জ্ঞের) করিতে হইবে, এবং তাহ। অমুক রীতিতে 
1 (জ্ঞান ) হইবে এই ক্রিয়। হহল কন্মচোদ্রনা । এই প্রকারে মনের নিশ্চয় 

। হইয়। গেলে এ কুমার (কর্তা) মাটি, চাক ইত্যার্দি সাধন (করণ) একত্র 
। করিয়। প্রত্যক্ষ ঘড় ₹ কর্ম) তৈয়াত্রি করে। ইহা হইল কম্মসংগ্রহ। 

৷ কুমারের কর্ম তো ঘট; কিন্তু উহাকেই মাটির কাধ্যও বলে। ইহা হইতে 

৷ বুঝ। যাইবে যে, কম্মচোদনা শব্দে মানসিক অথবা! অন্তঃকরণের ক্রিয়ার বোধ 
॥ হইতেছে এবং কম্মসংগ্রহ শব্দে শ্রী মানসিক ক্রিয়ারই অনুযঙ্গী বাহ্য ক্রিয়ার 
পারি হইতেছে । কোনও কর্মের পুর্ণ বিচার করিতে হইলে “চোদনা ও 

সংগ্রহ” ছুইয়ের বিচার করা চাই । ইহাদের মধ্যে জ্ঞান, এবং জ্ঞাতার* 
1 লক্ষণ প্রথমেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩, ১৮) অন্তাত্বৃক্টিতে 
। বলিয়। আসিয়াছি। কিন্ত ক্রিপ্নারূপ জ্ঞানের লক্ষণ,কিছু পৃথক হইবার কারণে 
। এখন এই ত্রশ্ীর মধ্যে জ্ঞানের, এবং দ্বিতীয় ত্রয়ীর মধ্যে কর্ম্*ও কর্তার ব্যাখ্যা 
। দেওয়া যাইতেছে__ ] 

(২ * এযে জ্ঞানের দ্বারা বিভক্ত অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীসকলে একই অবিভক্ত 



৮৫৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 

পৃথক্ত্বেন তু যজজ্ানং নানাভাবান্ প্থগ্থিধান্। 
বেত্তি সর্বেবধু ভূতেযু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজপম্ ॥ ২১ ॥ 
যৎ তু কৃৎস্বদেকন্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুঁকম.। 
অতত্বাথবদল্লং চ তত্তামসমুদ্াহৃতম্ ॥ ২২ ॥ 

ও অব্যয় ভাব অথবা তত্ব উপলব্ধ হয় তাহাকেই সা্বিক জ্ঞান জান। (২১) 
ষেজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত এ্রাণীমাত্রে বিভিন্ন প্রকারের অনেক ভাব আছে এই 
পৃথথকত্ব বোধ হয় তাহাকেই রাজস জ্ঞান বুবিবে। (২২) কিন্তু যে নিষ্কারণে 
ও ত্বার্থজ্ঞান না জানিয়া বুঁঝয়া, ইহাই যাহা ঝি'ছু সমস্ত, এইবপ বুবিয়া! একই 
বিষয়ে আসক্ত থাকে, সেই অন্ন জ্ঞানকে গামস বলা হয় । 
॥ [ বিভিন্ন জ্ঞানের লক্ষণ অনেক বাঁপক | নিজের পুব্রকন্যা ও স্ত্রীকেই সমস্ত 
। সংসার মনে করা! তামস জ্ঞান । ইহ! হইতে কিছু উচু সিঁড়িতে পৌছিলে দৃষ্টি 
। অধিক ব্যাপক হইয়! যায় এবং নিজের গ্রামের অথব। দেশের মন্ুধাকেও নিজের 
। মত ভাবিতে লাগে, তথাপি এই ধুদ্ধি থাকিয়াই যায় যে, বিভিন্ন গ্রামের অথব। 

। দেশের "লাক বিভিন্ন। এই জ্ঞানই রাজস উক্ত হর়। কিন্তু ইহা হইতেও 
॥ উচ্চে উঠিয়৷ প্রাণীমাত্রে একই আত্মাকে জানা পূর্ণ ও সান্বিক জ্ঞান। সার 
| হইল এই যে, “বিভক্তে অবিভক্ত” অথবা 'অনেকতান্ঘ একতা* ভ্বানাই জ্ঞানের 

| প্রকৃত লক্ষণ। আর, বৃহদারণ।ক এবং কঠোপননিষদের বর্ণনা অনুসারে যে. 
।জানির়া লয় যে, এই জগতে নানাত্ব নাই--“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” সে মুক্ত 
। হইয়া যায়) কিন্ত ষে এই জগতে অনেকতা দেখে, সে জন্মমৃত্যুর চক্রে পড়িয়া 
। থাকে .-“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্লোতি ষ ইহ নানেব পশাতি” (বু, ৪, ৪. ১৯) কঠ 
। ৪, ১১)। এই জগতে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিবার আছে, তাহা ইহাই 
| (গী. ১৩. ১৬), এবং জ্ঞানের ইঠাই পরুম সীমা; কারণ *সমস্তই এক হইয়া 
। গেলে ফের একীকরণের জ্ঞানক্রিয়ার পরে বাড়িবাধ্ধণ অবকাশই থাকে না 
। ( গীতার, পৃ. ২৩৪-২৩৫)। একাঁকরণ করিবার এই জ্ঞানক্রিয়ার নিরূপণ 
। গীতারহস্যের নবম প্রকরণে (পৃ. ২১৮-২১৯) কর! হইয়াছে বখন এই সানত্বিক , 
। জ্ঞান মনে ভালরপ প্রতিবিদ্বিত হয়, তখন মন্ষ্যের দেহম্বভাবের উপর উহার 
। কিছু পরিণাম হয়। এই পরিণামেরই বর্ণনা! দৈবী-সম্পত্তি গুণবর্ণনার নামে 
॥ ষোড়শ অধ্যায়ের আরন্তে কর! হইয়াছে । এবং, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩, ৭-১১) . 
। এইপ্রকার দেহম্বভাবের নামকেই 'জ্জান” বপিয়াছেন। ইহা হইতে জান! যাই- 
॥ তেছে যে, জ্ঞান” শবে' (১,) একীকরণের মানসিক ক্রিয়ার পুর্ণভা, এবং (২) 
। এ পূর্ণতার দেহক্ষভাবের উপর পরিণাম,--এই ছুই অর্থ গীতাতে বিবক্ষিত। 
। অতএব বিংশ প্লোকে বর্ণিত জ্ঞানের লক্ষণ বর্দিও বাহাত মানসিকক্রিয়াত্মক দৃষ্ট 
॥ হয়, তথাপি উহাতেই এই জ্ঞানের কারণে দেহস্বতাঁবের উপর যে পরিণাম হক 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্নী-১৮ অধ্যায় । ৮৫৫. 

& নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগছ্ষেতঃ কৃতম.। 
অফ্লপ্রেপৃন্থুন! কর্ম বত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥ 
যত্তুকামেপ্ন্ুন৷ কর্ম সাহংকারেণ ব৷ পুনঃ। 
ক্রিয়তে বহুলায়াসঃ তদ্ রাজসমুদ্াহৃতম্ ॥ ২৪ ॥ 
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং । 
মোহাদারভ্যতে কম  যত্তৎ 8 ॥ ২৫ ॥ 

$$ মুক্তসঙ্গোৎনহংবাদী ধৃত্যুতৎ্সাহসমাস্বতঃ 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোনিবিকারঃ কর্তা সাত্তিক ০ ॥ ২৬ ॥ 

। তাহারও সমাবেশ করা চাই । এই বিষয় গীতারহস্যের নবম প্রকরণের শেষে 
((২৫০-২৫১ পৃঃ) স্প£ করিনা দেওর। হইয়াছে । থাক্) জ্ঞানের ভেদ হইয়। 
। গেল। এখন কম্মের ভেদ বল! হইতেছে --] 

(২৩) ফণ্প্রাপ্তির অনভিলাষী মনুষ্য, (মনে ) না প্রেম আর ন। দ্বেষ রাখিয়া 
আসক্তি বিনা (স্বধন্মীনূসারে ) যে নিয়ত অর্থাৎ নিযুক্ত কর্ম করে, সেই (কর্্মকে) 
সাত্বিক বলে। (২৪) কিন্তু কাম অর্থাৎ ফলাশার আকাজ্কাধুক্ত অথবা অহঙ্কার- 
বুদ্ধিবিশিষ্ট ( মনুষ্য ) বড় পরিশ্রমসহ যে কর্ম করে, তাহাকে রাজস বলে। (২৫) 
অনুবন্ধক অর্থাৎ পরে ?ক হটুবে, পৌরুষ অর্থাৎ নিজের সামর্থ্য কতটা এবং 

' পরিণামে নাশ অথব। হিংসা! হইবে কিন। মোহবশতঃ এই বিষক্সের বিচার না করিয়! 
যে কর্ম আরম্ভ স্কর। হয় তাহা তামস কন্ম । 
। [ এই তিন প্রকার কর্মে সকল প্রকার কম্মেরই সমাবেশ হইয়। যার । নিফাঁম 
।*কর্্মকেই সাত্বিকক অথব1 উত্তম কেন বলিয়াছেন, তাহার বিচার গীতারহস্যের 
। একাদশ প্রকরণে,কর। হইয়াছে, তাহা দেখ? এবং যথার্থ অকর্ও ইহাই 
। (গীতা. ৪.১৬উপর আমার টপ্পনী দেখ)। গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম অপেক্ষ। 
বুদ্ধি শ্রেষ্ট, অতএব কর্মের উক্ত লক্ষণগুলির বর্ণন৷ করিবার সময় বারবার 

। কর্তার বুদ্ধির উল্লেখ কর হইরাছে। স্মরণ ব্রাখিও ষে, কর্মের সাত্বিকত! বা 
। তামসতা৷ কেবল উহার বাহ্য পরিণামের দ্বারা স্থির করা হয় নাই( গীতার. 
। পৃঃ ৩৮৪-৩৮৫ )। এই প্রকারে ২৫ম শ্লোক হইতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, ফলাশ! 
। দুর হইলে এমন বুঝিতে হুইরে ন! যে, অগ্রপশ্চাৎ ব৷ সারাসার বিচার না” 
। করিয়াই মনুষ্য যদৃচ্ছা কম করিবার অবসর পাইল । কারণ ২৫ম প্লোকে এই 
। নিশ্চয় করিয়াছেন যে, অন্বন্ধক ও ফলের বিচার না করিয়া কৃত কন্্ন তামস, 
 সাত্বিক নহে ( গীতার, পৃঃ £ ৩৮৪-৩৮৫ দেখ )। এখন 'এই তত্ব অনুসারে কর্তীর 
/ ভেদ বলিতেছেন-_] 

(২৬) যাহার আসক্তি থাকে না,'ষে “আমি” ও “আমার' বলে না) কাধ্যসিদ্ধি 



৮৫৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 
রাগী কম্মফলপ্রেপ সুলুন্ধে। হিংসাক্মকোহশুচিঃ । 
হর্ষশোকাম্থিতঃ কর্তী। রাজসঃ পরিকীর্ডিতঃ ॥। ২৭ ॥ 
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠে৷ নৈষ্কুতিকোহলসঃ। 
বিষাদী দীর্ঘস্থত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥ 

$$ বুদ্ধের্ভেদং ধুতেশ্চৈব গুণতক্ত্রিবিধং শৃণু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনপ্রীয় ॥ ২৯।। 
প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকাধ্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সাপার্থ সান্তিকী 1২৩০ ॥ 

হোৌক বা ন। হৌক (উভয় পরিণামেকু, সময় ) থে (মনে ) বিকাররহিত হইর। ধুতি 
ও উৎসাহের সঙ্গে কর্ম করে, তাহাকে সান্বিক ( কর্তী) বলে। (২৭) বিষয়াসক্ত, 
লোভী, (সিদ্ধি হইলে ) হর্ষ এবং (অসিদ্ধি হইলে ) শোকবুক্ত, কর্দ্মকলপ্রাপ্তির 
অভিলাধী, হিংসাত্মক ও অশুচি কর্ত। রাজস উক্ত হয়। (২৮) অধুক্ত অর্থাৎ 
চঞ্চলবুদ্ধি, অসভ্য, গর্বক্ষীত, ঠগ, নৈষ্কতিক অর্থাং অপরের হানিকারক, অলস, 
অপ্রসন্নচিত্ত ও দীর্ঘনূত্রী অর্থাৎ বিলম্বকারী বা এক ঘণ্টার কাজ এক মাসে যে 
করে এরূপ কর্ত। তামস উক্ত হয়। , ৃ 
। [২৮ম শ্লোকে নৈষ্কতিক (নিন্+কু২-ছেদুন করা, কাটা) শবের অর্থ 
। অপরের: কাজ ছেপ্দনকারী অথব! নাশকারী। কিন্তু ইহার বদলে কেহ কেহ 
। “নৈকৃতিক” পাঠ করেন। অমরকোষে ণনকৃত”এর অর্থ শঠ'লিখিত আছে । 
। কিন্তু এই শ্লোকে শঠ বিশেষণ পূর্বে আপিয়া গিয়াছে এইজন্য আমি নৈষ্কৃতিক 
। পাঠ গ্রহণ করিয়াছি । এই তিন প্রকার কর্তীর মধ্যে সাত্বিক- কর্তীই অকর্তী, 
। অলিপ্ত কর্তা, অথব! কম্্ষোগী। উপরের গ্লোক হইতে ,প্রকট যে, ফলাশ। 
। ছাঁড়িলেও কন্দম করিবার আশ!, উৎসাহ ও সারাদার«বিচার এ কর্মষোগীতে 
। থাকিয্াই যায় । জগতের ত্রিবিধ বিস্তারের এই বর্ণনাই এখন বুদ্ধি, ধৃতি, ও 
। সুখের বিষয়েও করা বাইতেছে। এই ক্লোকগুলিতে যে ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধির 
? অথব! নিশ্রকারী ইন্দ্রিয়ের বর্ণন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২. ৪১) হইয়া গিয়াছে, 
।বুদ্ধির সেই অর্থই অভিপ্রেত । ইহার স্পষ্টাকরণ গীতারহস্যের ঝষ্ঠ প্রকরণে 

1 (১৪-১৪৩ পৃঃ) কর। হইয়াছে । ] 
(২৯ হে ধনগ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতিরও গুণানুসারে ষে তিন শ্রকার ভিন্ন ভিন 

'ভেদ হয়, সেই সমস্ত তোমাকে ঘলিতেছি; শোন। (৩০ )হে পার্থ! বে 
বুদ্ধি প্রবৃত্তি (অর্থ; কোন.কম্দ করিবার ) এবং নিবৃত্তিকে € অর্থাৎ না করিবার), 
জানে, এবং ইহ! জানে যে, কাধ্য অর্থাৎ ফরিবার যোগ্য কি এবং অকার্ধ্য অর্থাৎ 
করিবার অযোগ্য কি, কাহাকে ভয় করিবে এবং কাহাকে নহে, কিসে বন্ধন হয় 



গীতা) অনুবাদ ও টিপ্লনী--১৮ অধ্যায় । ৮৫৭ 

হয়ু! ধন্ামধর্দ্ং চ কার্ধুং চাকাধ্যমের চ। 

অবথাবং+প্রঞ্জানাতি বুন্ধিঃ সা পার্থ রাজদী ॥ ৩১ ॥ 
অধশ্মং ধন্মিতি হা মন্যতে তমসাবৃতা | 

সর্ববার্থন, বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স। পার্থ তামপী ॥ ৩২ ॥ 
88 ধৃতা! যর ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ | 

ষোগেনাব্যতিচারিণ্য। ধৃতিঃ স| পার্থ সান্ধিকী ॥ ৩৩ ॥ 
যয তু ধর্মকামার্থান, ধৃত্যা। ধারয়তেহজজুন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাংক্ষী ধৃতিঃ নল! পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥ 
ষয়।'স্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 
ন বিমুঞ্চতি ছুম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥ 

এবং কিসে মোক্ষ, সেই বুদ্ধি সান্বিক। (৩১) হে পার্থ! সেই বুদ্ধি রাঙ্ষসী, 
ষবাহ। দ্বার ধর্খ ও অধর্মের অথব! কার্য ও অকার্ষোর যথার্থ নির্ণয় হয় না। (৩২) 

হে পার্থ! নেই বুদ্ধি তামসী, "যাহ! তমোব্যাপ্ত হইয়া! অধন্রকে ধন্দ মনে করে 
এবং সকপ বিষয়ে বিপরীত অর্থাৎ উল্ট! বুঝাইয়! দেয়। 
। [এই প্রকারে বুদ্ধির বিভাগ করিলে পর সদসৰ্ধিবেকবুদ্ধি কোন স্বতন্ত্র দেবতা 

'1 থাকে না, কিন্তু সাত্বক বুদ্ধিতেই উহ্বার সমাবেশ হয়। এই বিচান্র গীতারহস্যের 
। ১৪৩ পৃষ্ঠার করা হুইপাছে। বুদ্ধির বিভাগ হইল এখন ধুতির বিভাগ 
বলতেছেন-- ] 
* (৩১) হে পার্থ! যে অবাভিচারিণী অর্থাৎ এদিকে ওদিকে যাহা! বিচলিত 
না হয় এবপ ধৃঠি খবর! মন, প্রা ও ইন্দ্রি়সমূহের ব্যাপার, ( কম্মফল-ত্যাগরূপ ) 
যোগের দ্বার। (পুরুষ ) স্তরে, লেই ধৃতি সাত্বিক। (৩৪) হে অজ্ঞুন! প্রসঙ্গ- 

ক্রমে ফলের আকাক্ষাবিশিষ্ট পুরুষ যে .ধৃতি দ্বারা নিজের ধর্ম, কাম ও অর্থ 
( পুকুষার্থ) সিদ্ধ করিয়া লয়, সেই ধৃক্ডি রাজস। (৩৫) হে পার্থ! ষে ধৃতি 
দ্বার! মনুষ্য হুবু”দ্ধ হইয়া নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ ছাড়ে না, লেই 
ধৃতি তামস। 
। [ “তি, শব্দের অর্থ ধৈর্য ; কিন্তু এ স্কলে শারীরিক ধৈর্য অভিপ্রেত নহে।' 

'॥ এই প্রকরণে ধূতি শব্দের অর্থ মনের দৃঢ় নিশ্চয়, নিণয় করা বুদ্ধির কাজ 
| সভ্য; কিন্তু বুদ্ধি যাহা যোগ্য নির্ণর করিধে, তাহা সর্বদাই স্থির থাকিবে, 
1 এ বিষয়েরও গ্রয়োন্ন আছে। বুদ্ধির নির্ণ়্কে এইরূপ স্থির ঝ! দৃঢ় কর! 
(মনের ধর্ম, অতএৰ বলিতে হয় যে, ধুতি অথবা মানসিক ধৈধোর গুণ মন ও 
। বুদ্ধি ছইয়ের সহায়তায় উৎপন্ন হয় । “কিন্তু এইটুকু বলিলেই সাখ্ধিক ধৃতির 
৷ লক্ষণ,সম্পূর্ণ হয় না যে, 'অব্যভিচারী অর্থাৎ যাহা এদকে ওদিকে বিচ'জত 

৯৬৮ 



৮৫৮ গীতারহস্য অথবা কন্মযে।গশাস্ত্র 1 

$$ হখং হিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষত । 
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র হঃখান্তং চ নিগস্হতি ॥ ৩৬1 
যন্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমুতোপমম্। 
তৎস্থখং সাৰিকং প্রোক্তমাত্ববুদ্ধি প্রসাদজস্ ॥ ৩৭ ॥ 
বিষয়েন্দ্রিযসংযোগাত বন্তদগ্রেহম্বতোপমম্। 
পরিণামে বিষমিব তথ্হ্থখং রাজসং স্্তম্ ॥ ৬৮ ॥ 
যদগ্রে চানুবন্ধে চ স্থুখং মোহনমাুনত | 

নিদ্রালস্য প্রমাদো'খং তন্তামসমুদাহৃ ন্ম্ ॥ ৩৯ ॥ 
| হয় না এন্সপ ধের্যের বলের উপর" মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সসূহের ব্যাপার কর! 
॥ চাই । কিন্তু ইহাঁও বলা চাই বে, এই ব্যাপার কোন্ বস্তর উপর হয় অথবা এই 
| ব্যাপারসমূহের কর্ম কি। এ “কর্ণ যোগ শনের দ্বারা সথচিত কর! হইয়াছে। 
| অতএব “যোগ” শবের অর্থ কেবল “একাগ্র” চিত্ত করিলে কাজ চলে না। 
॥ এইজন্যই আমি এই শবের অর্থ, পৃর্বাপর সন্দর্ভ অনুসারে, কর্্মফলত্যাগরূপ 

। যোগ করিয়াছি। সাত্বিক কর্মের এবং সাত্বিক কর্তা প্রভৃতির লক্ষণ বলিবার 
1 সময় যেমন “ফলের আসক্তি ছাড়া”কে প্রধান গুপ ধরিয্নাছি সেইরূপই সাত্বিক 
। ধৃতির লক্ষণ ব্যাথা! করিতে ও প্র গুণকেই প্রধান ধত্বিতে হয় । ইহা ব্যতীত 
। পরবস্তী শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজস ধূতি ফলাকাজ্জী হয়, অতএব 
| এই শ্লোক হইতেও সিদ্ধ হয় যে, সাত্তিক ধুতি, রাঞ্জন ধৃতির বিপরীত, অফলা- 
| কাজ্কী হওয়া চাই। তাৎপর্য এই যে, নিশ্চয়ের দৃঢ়তা তে। নিছক মানসিক 
। ক্রিয়া, উহার ভাল বা মন্দ হওয়ার বিচার করিবার অর্থে এই ধেখ। চাই যে, ধে 
। কার্যের জন্য এ ক্রিয়ার উপযোগ করা যায়, সেই কাধ্য কিরপ। নিদ্রা ও 
। আলসা প্রভৃতি কার্যেই দৃ়নিশ্চয় কর! হইয়া থাকে তে! উহ! তামস ; “কলাশ।- 
| পূর্ব্বক নিত্য ব্যবহারের কাধ্য করিতে লাগানো হইয়৷ থাকে তে রাজস; এবং 
। ফলাশাত্যাগরূপ ঝোগে সেই দৃঢ়নিশ্চয় কর৷ হইয়া থাকে তো সান্বিক । এই 
| প্রকার এই ধৃতির ভেদ হইল; এখন বলিতেছেন যে, গুণভেদ অনুসারে সুখের 
। তিন প্রকার ভেদ কিবুপে হয়--] 

(৩৬) এখন হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি সুখেরও তিন ভেদ বলিতেছি ; শোন । 
অভ্যাস দ্বার অর্থাৎ নিরন্তর পরিচয়ের দ্বার! ( মনুষ্য ) যাহাতে রত হয় এবং 
যেখানে হুঃখের শেষ হয়ঃ (৩৭ ) যাহ! আরম্ভে (তে ) বিষের সমান মনে হয় 

কিন্তু পরিণামে অমূততুলা, যাহা 'আত্মনিষ্টবুদ্ধির প্রসন্নত৷ হইতে পাওয়া যায় সেই, 
( আধ্যাত্মিক ) শ্থকে সাব্বিক বলে । (৩৮ ) ইন্দ্রি»গণ ও উহাদের বিরয়সমূহের 
যোগে উৎপন্ন ( অর্থাৎ আধিভৌতিক ) 'স্খকে রাজন বল। হয়, যাহা প্রথমে 

তে। অমৃতের সমান? কিন্তু অস্তে বিষের ন্যায় হয়। (৩৯) এবং যাহ! আরস্তে 



'গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--+১৮ অধ্যায় । . ৯৫৯ 

$$ ন তদস্তি পুথিবাং, বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ | 
সব্বং প্রকৃতিজৈমু্ যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভিগুঁপৈঃ ॥ ৪৯ ॥ 

এবং অন্ুবন্ধে অর্থাৎ পরিণামেও মন্তুষাকে মোহে আবদ্ধ করে এবং যাহা নিদ্রা, 
আলস্য ও প্রনার্দ অর্থাৎ কর্তব্যের ভূলে উপজাত হয় তাহাকে তামস সুখ বলে। 
। [৩৭ম শ্লোকে আত্মবুদ্ধির অর্থ আমি “আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি করিয়াছি। কিন্তু 
॥ “আত্ম”র অর্থ 'নিজের+ করিয়া! এ পদ্দেরই অর্থ 'নিজের বুদ্ধি”ও হইতে পারে। 
। কারণ পূর্বে. (৬. ২১) বল! হইপ্লাছে যে, অনন্ত স্থখ কেবল “বুদ্ধিরই গ্রাহ্য” 
| ও “অতীন্স্রিয়* হইতেছে । ক্ষিন্ধ অর্থ ষেরূপই কর! যাউক না .কেন, তাৎপর্য 
। একই । বলিয়াছি তে! যে, প্রকৃত ও নিতান্থথ ইন্দ্রিয়োপভোগে হয় নাই, কিন্ত 

। তাহ! কেবল বুদ্ধিগ্রাহা; কিন্ত যখন বিচার করি যে, বুদ্ধির প্রক্কুত ও অতান্ত সুখ 
॥ পাইবার জন্য কি করিতে হয়, তখন গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে (৬. ২১, ২২) 
| প্রকট হয় ষে, এই চরম স্থখ আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি না হইলে পাওয়! যায় না । “বুদ্ধি” 
॥ এরূপ এক ইন্দ্রিয় ষে,তাহা একদিকে তে। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তারের দিকে 
। দেখে, 'এবং অপরদিকে উঠার এই প্রকৃতির বিস্তারের মূলে অর্থাৎ প্রাণীমাত্রে 
॥ যে আত্মম্বরূপ পরব্রহ্ম সমভাঁবে ব্যাপ্ত আছেন, তাহারও বোধ হইতে পারে। 
| তাৎপর্যা এই, যে, ইন্দরিয়প্তিগ্রঃ দ্বারা বুদ্ধিকে ত্রিগুণাজ্ক প্রকৃতির বিস্তার হইতে 
। সরাইয় দিয়া যেখানে*অন্তম্ণখ ও আত্মনিষ্ঠ করিয়াছে-__- আর পাতঞ্জলজযোগের 

' | সাধনীয় বিষয় ইহাই-_সেখানে ও বুদ্ধি প্রসন্ন হইয়! যায় এবং মন্ুয্যের সত্য ও 
॥ অত্যন্ত সুখের অন্থভব হইতে থাকে । গীতারহস্যের ৫ম প্রকরণে (পৃ. ১১৬- 
।১১৮) আধ্াম্মিক সুখের শ্রেষ্ঠত। বিবৃত করা হইয়াছে । এখন সাধারণতঃ 
1 বলিতেছেন ধে, জগতে উক্ত ত্রিবিধ ভেদই সর্কত্র পড়িয়া আছে-_- ] 

(৪০) এই পৃথিবীতে, আকাশে অথবা দেবগণের ভিতকে অর্থাৎ দেব- 
লোকেও এমন কোনই নস্ত নাই যাহ! প্রকার এই তিন গুণ হইতে মুক্ত । 
॥ [অগ্লাদশ শ্লোক হইতে এ পর্যন্ত জ্ঞান কর্ম, কর্তা, বুগ্গি, ধূতি ও সুখের 
। ভেদ বপিয। অজ্জুনের চক্ষে» সন্ধুখে এই বিষয়ের এক চিত্র ধরিলেন যে, সমস্ত 
। জগতে গ্রকৃতির গুণভেণ্দে বিচিত্রতা কিরুপে উৎপন্ন হয়? এবং ফের ইহা 
। প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, এই সমস্ত ভেদের মধ্যে *সাত্বিক ভেদ শ্রেষ্ঠ ও 
। গ্রাহ্য । এই সাত্বিক ভেদের মধ্যেও যাহ। সর্কাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ স্থিতি তাহাকেন্ট 

' 1 গীতাতে ত্রিগ্তণাতীত অবস্থ। বলিক়াছে। গীত্ারহসোর সপ্তম প্রকরনে ( ১৬৮- 
। ১৬৯ পৃ) আমি বলিয়। চুকিয়াছি যে, ব্রগণাতীত অথব নিপুণ অবস্থা 

'।.গীতার মতে কোন, স্বতগ্র বা চতুর্থ ভেদ নছে। এই ন্যায় অন্থুপারেই মন্ধ- 
1 স্থৃতিতেও সাত্বিক গতিরই উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তিন ভেদ করিয়া বল! 
| হইয়াছে যে, উত্তম সাত্বিক গতি মোক্ষপ্রদ এবং মধ্যম সাত্বিক গতি স্বর্গপ্রদ 



৮৬০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 

$ ব্রাহ্ণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাং চ পরন্তপ । 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুনৈ 1 ৪১ ॥ 
শমে। দমস্তপঃশৌচং ক্ষান্তিরারজবমেব চ। 
জস্কানং বিড্ঞানমাস্তিকং ব্রহ্মকন্ স্বভাবজস্ ॥ ৪২ ॥ 
শোর্যাং তেজো ধূ্তর্দাক্ষযং যুক্ধে চাপ্যপলারনম্। 
দ্বানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কন্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥ 
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বত/ৰজম্। 
পরিচর্ধ্যাত্মকং কর্ম শুদ্রপ্যাপি স্বতাবজম্ ॥ 8৪৪ ॥ ' 

| (মনু, ১২, ৪৮-৫০ ও ৮৯-৯১)। ' জগতে যে প্রকৃতি আছে উহারই বিভিন্নতা 
| এ পর্যন্ত বর্ণত হইল। এখন এই গুণবিভাগ হইতেই চাতুর্বর্ণযব্যবস্থার 
। উৎপত্তি নিরূপিত হইতেছে । এই বিষয় পুর্বে কয়েকবার বল৷ হইয়াছে (১৮, 
। ৭-৯, ২৩) ও ৩.৮) ষে স্বধন্মান্থসারে প্রত্োক মন্ুযোর নিঞজজ নিজ “নিয়ত, 
। অর্থাৎ নিধুক্ত কর্ম ফলাশা ছাড়িয়া, কিন্ত ধৃতি, উৎসাহ ও সারাসাক্সবিচারপু্ব্বক 
। করিতে যাওয়াই মংসারে উহার কর্তবা। কিন্তুষে বিষয় হইতে কম্ম “নিয়ত, 
| হয়, তাহার বীঙ্গ এ পর্যন্ত কোথা ও4বল! হয় নাই ।, পূর্বে একবার চাতুববর্ণ- 
॥ বাবস্থার সামান্য উল্লেখ করিয়া (৪-১৩) বলাহইয়াঞ্ছ যে, কর্তব্য-অকর্তব্যের 
। নির্শয় শাস্ত্র অনুসারে করা. চাই (গী, ১৬, ২৪) কিন্তু জগতের ব্যবহার 
। কোনও নিয়মান্ুসারে বজায় রাখিবার জন্য (গীতার. ৩৩৭, ৪৮০ এবং ৪৯৯- 
৷ ৫০০ পৃঃ দেখ) ষে গুণকর্্মবিভাগের তত্বের উপর চাতুর্বপ্যঞ্জপ শাস্তব্যবস্থ। 
। নির্শিত কর। হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ম্পষ্টীকরণ এ স্থানে ক্র! হয় নাই 1 
। অতএব যে সস্থ। দ্বার সমাজে প্রত্যেক মন্ুষ্যের কর্তব্য, নিয়ত হয় অর্থাৎ 

। স্থির করা যায় সেই চাতুর্বণ্যের, গুপত্রয়বিভাগ অনুসারে, উপপত্তির সঙ্গে রি 
। এখন প্রত্যেক বর্ণের নির কর্তব্য ও বল! হইতে ছে-_- ] 

(৪১)হে পরস্তপ ! ব্রাঙ্গণ, ক্ষব্বিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের কর্ম উহ্তাদের স্বভাব- 
জন্য অর্থাৎ প্রকাতসিদ্ধ গুণ অনুসারে পৃথক পৃথক বিভক্ত হইয়াছে । (৪২) 
ব্রাহ্মণের স্বভাবজন্য কলম শম. দম, তপ, পবিত্রতা, শান্তি, সরলতা ( আর্জব ), 
জ্ঞান অর্থৎ অধাত্মজ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ জ্রান ও আস্তিকাবুদ্ধি। (৪৩) 
শৌর্যা, তেজন্বি তা, বৈর্যা, দক ত।, যুদ্ধ হইতে পলায়ন ন। করা, দান করা এবং . 
(প্রজার উপর ) হুকুম চালানো ক্ষত্রিরদের স্বাভাবিক কর্্। (৪) কৃষি 
(অর্থাৎ চাষবাষ), গোঁরক্ষ। অর্থাৎ পশুপালনের উদ্যম *ও বাণিজা অর্থাৎ 
ব্যবসায় বৈশ্য স্বভাবজনা কর্ম । এবং এইপ্রকারই সেবা করা শুদ্রের' 
স্বাভাবিকণ্ক'ম । 



গীতা, অনুবাঁদ ,ও টিপ্লনী--১৬ অধ্যায় । ৮৬১ 

$$ শ্ষে স্বে কর্মণ্যভির্তঃ সংসিন্ধিং লভতে নরঃ | 
্বাকর্মনিরতঃ লিদ্ধিং খা বিন্দতি তক্ছণু ॥ ৪৫ ॥ 
যতঃ প্রবৃত্তি তানাং ধেন সর্ববমিদং ততম. | 
স্বকর্মণ তমভ/চ্য পিদ্ধিং বিন্দতি মানব ॥ ৪৬ ॥ 

। | চাতুর্ববণ্য-বাবস্থ। স্বভাবজন্য গুগভেদে রচিত হইয়াছে; এরূপ বুঝিও না 
। যে, এই উপপন্ভি সবশ্রথম গীতাতেই বলা হইয়াছে । কিন্তু মহাভারতের 
1 বনপর্বান্তর্গত নহ্ছষ-যুধিঠির-সংবাদে এবং দ্বিজ-ব্যাধসংবার্দে ( বন. ১৮০ ও 
। ২১১), শ্ান্তিপর্ধের ভূগ্-ভরবাজদম্বাদে ( শাং. ১৮৮), অনুশাসন পর্বের উমা- 
| মহেশ্বরসন্বাদে ( মন্কু, ১৪৩), এবং অশ্বমেধ পর্বের (৩৯. ১১) অন্ুগীভার 
| গুনভেদের এই উপশন্তিই কিছু প্রভের্সহ পাও! যার । ইহা পৃর্ববেই বলিয়া 
| চুকিয়াছি যে, জগতের বিবিধ বাবহার প্রকৃতির গুণভেদ হইতেই হইস্স| 
। আসিতেছে ; আবার সিদ্ধ কর! হইয়াছে যে, কাহার প্রতি কি কর! উচিত, 
। মনুষ্যের এই কর্তব্যকম্দ্ন যে চাতুর্বর্যব্যবস্থা দ্বার নিয়ত করা যায় সেই 
| বাবস্থা ও প্রকৃতির গুণভেদের পরিণাম । এখন ইহ। প্রতিপাদন করিতেছেন 
। যে, উক্ত কন্ম প্রত্যেক মন্ষোর নিফাম বুদ্ধিতে অর্থাৎ পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে 
। করা! চাই, নচেৎ জগতের কারবার চলিতে পারে না; এবং মনুষ্য আচরণের 
। দ্বারাই পিদ্ধি লাভ করে, সিদ্ধিলাভের জন্য আর কোন দ্বিতয় অনুষ্ঠানের 
। প্রক্নোজন নাই-_] 

(৪৫) নিজ নিজ (স্বভাবজন্য গুণান্ুুসারে প্রাপ্ত ) কর্মে নিতা রত পুরুষ 

( উহা ছারাই ) পরম সিদ্ধি লা করে। শোন, নিজ কর্মে তৎপর থাকিলে সিদ্ধি 
কি প্রকারে লাভ হয়। (৪৬) প্রাণীমাত্রের ধাহা হইতে প্রবৃত্তি আসিয়াছে এবং 
যিনি সমস্ত জগতেন্ন বিস্তার করিয়াছেন অথবা যাহ দ্বার! সমস্ত জগত ব্যাপ্ত হইয়া 
আছে, তাহাকে নিজের ( স্বধশ্মীনুসারে প্রাপ্ত ) কর্ম দ্বারা (কেবল বাণী অথব! 
ফুলের দ্বার নহে ) পৃজ। করিলে মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। 
॥ [ এই প্রকারে প্রতিপাদন কর! হুইয়াছে যে, চাতুর্বপ্য অনুসারে প্রাপ্ত কর্ন 
| নিষফষাম বুদ্ধিতে অথবা! পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করা বিরাটস্বর্ূপ পরমেশ্বরের 
। এক প্রকার যজনপুজনই, এবং ইহা দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয় "€ গীতা. ৪৪৯ 
। ৪৪১ পৃঃ)। এখন উক্ত গুণভেদ অনুসারে স্বভাবতঃ প্রাপ্ত কর্তব্য অপর' 
। কোনও , দৃষ্টিতে সদোষ, অল্লাঘা, কঠিন অথবা অপ্রিকও হইভে পারে; 
। উদাহরণ যথা, এই অবসরে ক্ষত্রিয়ধন্ম অনুসারে মুদ্ধ করায় হত্যা হইবার 
চ কারণে উহা সদোধ দেখাইয়া দ্রিবে। তো! এইরূপ সময়ে ধন্ুযোর কি করা 
৷ উচিত? সেকি স্বধর্ম ছাড়িয়া, ত্বন্য ধর্ম শ্বীকার করিয়া লইবে (গী, ৩, 
। ৩৫ )) বাযাহাই হউক, স্বকর্মই করিয়া চলিবে; যদি স্বকর্মহই কর! চাই তো 



৮৬ ২ গীভারহদ্য অথবা! কর্্মযোগশান্ত্র । 

$$ শ্রেয়ান্ স্বধর্মে! বিগুণঃ পরধমণত স্বনুতি চাত। 
স্বভাবনিরতং কম কুর্বন্নপ্লে তি কিলিষং ॥ ৪৭ | 
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন তাজেত। 
সর্বারস্তা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবারৃতাঃ ॥॥ ৪৮ ॥ 
অসক্ঞবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাস্থা! বিগতস্পৃহঃ | 
নৈক্রর্যসিদ্ধিং পরমাং সন্গ্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥ 

। কিরূপে করিবে-_ ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্র ন্যায়ের অনুরোধেই বল৷ যাইতেছে, 
॥ যাহা এই অধ্যায়ে প্রথমে (১৮. ৬) যাগযজ্ঞ আদি কর্ন সম্বন্ধে বলা গিয়াছে-_] 

(৪৭) যদিও পরধর্মের আচরণ, সহজ হয়, তথাপি উহা! অপেক্ষা নিজের 
ধর্ম অর্থাৎ চাতুর্বর্যবিহিত কর্ম, বিগুণ অর্থাৎ দোষ হইলেও অধিক কল্যাণ 
জনক হয়। স্বভাবসিদ্ধ অর্থাৎ গুণস্বভাৰ অনুসারে রচিত চাতুর্বণ্যব্যবস্থা 
দ্বার! নিয়ত স্বীয় কর্ম করিলে কোনই পাপ সংলগ্ন হয় না। (৪৮) হে কৌন্তের 
যে কর্ম সহজ, অর্থাৎ জন্ম হইতেই গুণকর্্মবিভাগ অনুসারে নিয়ত হুইয়। গিয়াছে, 
তাহ! সদোষ হইলেও উহ। ( কখনও) ছাড়। উচিত নহে। কারণ সম্পূর্ণ আরস্ত 
অর্থাৎ উদ্যোগ ( কোন-না-কোন ) দোষে, ধোয়া যেমন অগ্রনিকে ঘিরিয়। থাকে, 
সেইরূপই আবৃত থাকে । (৪৯) অতএব কোথাও 'আসক্তি না রাখিয়া, মনকে 
বশ করিয়। নিফাম বুদ্ধিতে চলিলে ( কম্মফলের ) সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষন্ম্যসিদ্ধি 
লাভ হয়। 
। [ এই উপসংহারাত্মক অধ্যায়ে পূর্বে ব্যাখ্যাত এই বিচারই এখন আবার ব্যক্ত 
। করিয়! দেখাইয়াছেন ষে, পরের ধর্ম অপেক্ষা! স্বধর্্ম ভাল € গীঁ. ৩. ৩৫ ), এবুং 
। নৈষ্ন্ম্যসিদ্ধিলাভের জন্য কম্ম ছাড়িবার প্রয়োজন নাই (গী. ৩. ৪) ইত্যাদি । 
। আমি গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে, চতুর্থ শ্লোকের টিগ্নীতে এইরূপ প্রশ্নসমূহের 
॥স্প্টীকরণ করিয়। চুকিয়াছি যে, নৈষ্ষন্ম্য কি বস্ত এবং প্রকৃত নৈষ্বর্্মাসিদ্ধি 
॥ কাহাকে বলা! বায়। উক্ত সিদ্ধান্তের মহত্ব এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিলে সহজেই 
। বোধগম্য হইবে যে, সম্্যাসমার্গীর দৃষ্টি কেবল মোক্ষের উপরেই থাকে এবং 
॥ ভগবানের দৃষ্টি মোক্ষ ও লোকসংগ্রহ উভয়ের উপরে সমানই আছে । লোক- 
1 সংগ্রহের জন্য 'অর্থাৎ সমাজের ধারণ ও পোষণের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানযুস্ত পুরুষ, 
| অথব৷ যুদ্ধে তরবারির কৌশল প্রদর্শক শূর ক্ষত্রিষ্, এবং কৃষাণ, বৈশা, শ্রমঞ্জীবী, 
॥ কামার/ছু তার, কুমার ও মাংসবিক্রেত। ব্যাধেরও প্রয়োজন আছে । কিন্তু যদি 
॥ কর্ম না ছাড়িলে সত্যহতা মোক্ষলাভ নহয়, তবে সমস্ত লোকেরই' নিজ নিজ 
৷ ব্যবসায় ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়া! উচিত ! কর্ম্সন্ধ্যাসমার্গী এই বিষয়ে এপ্রকার 
। কোনই প্লিরোয়া রাখে না। কিন্ত গীতার দৃষ্টি এতটা সন্কুচিত নহে, এইজন্য 
। গীতা বলেন যে, নিজ অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত ব্যবসায় ছাড়িয়া, অপরের 



গীতা, অনুবাদ ও'টিপ্ননী--১৮ অধ্যায় । ৮৬৩ 
৪ সিদ্ধং প্রাপ্তো যথা' ব্রহ্মা তথাপ্পেরতি নিবোধ মে। 

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠ। জ্ঞানস্য য| পরা ॥ ৫০ ॥ 
বুদ্ধ! বিশুদ্ধয়! যুক্তেগ ধৃত্যা্সানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্ বিষয়া-স্তাক্ক1 রাগদ্ধেষৌ ব্যদস্য চ ॥ ৫১ ॥ 
বিবিক্তসেধী লঘাশী তবাক্কায়মানদঃ। 
ধ্যানযোগপরে! নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥ 

| ব্যবসায়কে' ভাল ভাবিয়া করিতৈ যাওয়! উচিত নহে। কোনও এক ব্যবসায় ধর, 
। উহাতে কোন-না“কোন ক্রটী অবশ্য থাকেই । যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষাস্তি 
। বিশেষভাবে বিহিত আছে (১৮. ৪২), উহাতেও এক বড় দৌষ এই যে, 
। ক্ষমাশীল পুরুষকে ছুর্ববল মনে হয়” ( মভা. শাং, ১৬০, ৩৪ )7) এবং ব্যাধের 
| ব্যবসায়ে মাংস বেচাও এক বঞ্চাটই হইতেছে ( মভা, বন, ২৯৬)। কিন্তু এই 
॥ সমস্যার কারণে বিচলিত হইয়া কর্ম্মমাত্রই ছাড়ি়। বসা উচিত নহে । যে কোন 
। কারণেই হৌক না কেন, যখন, একবার কোনও কন্মকে নিজে গ্রহণ করিলে, 
। তখন উহার কঠিনতা ঝ1! অপ্রিয়তার পরোক! না করিয়া, উহা! আসক্তি ছাড়িয়৷ 
। করাই উচিতণ কারণ, মস্টুষ্যের লঘৃত্ব-মহত্ব উহার ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে 

, | নাঁ, কিন্তু ষে বুদ্ধিতে সে নিজেক্স ব্যবসায় বা কর্ম করে, দেই বুদ্ধির উপরেই 
৷ উহার যোগ্যত] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অবলম্থিত থাকে ( গী. ২.৪৯)। যাহার মন 
। শান্ত, এবং ষে সমস্ত প্রাপীর অন্তঃস্থিত একতাকে জানিয়াছে, সেই মনুষ্য জাতি 
বা ব্যবসায়ে চাই ব্যাপারী হৌক, চাই কসাই হৌক) নিক্ষামবুদ্ধিতে ব্যব- 
॥ সায়কারী সেই মনুষ্য স্নান-সন্ধযাশী ব্রাহ্মণ, অথব! শূর ক্ষত্রিয়ের সমানই মাননীয় 
। এবং মোক্ষলাভের অধিকারী । কেৰল ইহাই নহে, বরঞ্চ ৪৯ম শ্লোকে স্পষ্ট 
৷ বলিয়াছেন যে, কর্ম ছাঁড়িলে যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহাই নিষ্ামবুদ্ধিতে 
। নিজ নিজ ব্যবপায়ে নিধুক্তদিগেরও লাভ হয়। ভাগবতধর্ম্ের যাহা কিছু রহস্য 
৷ তাহা ইহাই ; এবং মহারাষ্ই দেশের সাধুসস্তের ইতিহাস হইতে সুস্পষ্ট হইতেছে 
৷ যে, উক্ত রীতিতে আচরণ করিয়া! নিষ্ষাম বুদ্ধির তত্বকে আমলে আন! কিছু 
। অসস্ভব নহে (গীতার. ৪৪২ পৃঃ)। এখন বলিতেছেন যে, নিজ নিজ বন্ধে 

1 তৎপর থাকিলেই শেষে মোক্ষ কিরূপে লাভ হয়--] 
0৫০) ছে কৌন্তেয়! (এই প্রকারে ) সিদ্ধি লাভ হইলে (প্র পুরুষের ) 
জ্ঞানের পরম নি _ব্রহ্ম--যে রীতিতে লাভ হয়, তাহা! আমি সংক্ষেপে বর্ণন 

ক্কারিতেছি ; শোন। ' (৫১) শুদ্ববুদ্িযুক্ত হইয়া, ধ্য্ধ্যসহ আত্ম-সংবমন করিয়া, 
শব আদি (ইন্্রিক্বের) বিষয়সমূহকে, ছাড়িয়। এবং প্রীতি ও দ্বেষ দুর করিয়া, 
(৫২) _এবিবিক্* অর্থাৎ নিরাল! অথবা 'একাস্ত স্থলে অবস্থিত, মিতাহারী, 

শীট 



৬৪ গীতারহস্য অথব। কর্নীযোগশাস্ত্র | 

তাহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রধং পরিগ্রহম্ | 
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তে। ব্রদ্মাতুয়ায় কলতে | &20 
ব্রহ্মভূতঃ প্রসমাক্সা ন শোচতি ন কাংক্ষতি। 
লমঃ সর্বেবিষু ভূতেষু মন্ত্তিং লঙ্গতে পরাম্॥ ৫৪ || 
ভক্তা1 মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত তঃ 
ততো মাং তন্বতো। জ্ঞাহা! বিশহে তদনন্তরম্ || ৫৫ | 
সর্ববকন্মাণ্যপি সদা কু বাণে। মদ্বাগা শ্রয়ঃ। 
মত্প্রসাদাদবাপ্রে।তি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ || ৫৬ ॥ 

কায়মনোবাক্যকে বশীভূতকারী, নিত্য ধ্যানযুক্ত ও বিরক্ত, € ৫৩) (এবং) 
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ অর্থাৎ পাশ ত্যাগ করিয়! শান্ত ও 
মম গারহিত মনুষ্য ব্রঙ্গতৃত হইতে সমর্থ হয়। (৫৪) ব্রদ্মভূত হইলে পর প্রসন্ন- 
চিত্ত হইয়৷ পেন কিহুরই আকাক্ষ। করে, আর ন। কাহারও দ্বেষই করে? এবং 

সমস্ত প্রাণীতে সম হইয়া জামার প্রতি পরম ভক্তি প্রাপ্ত হয়। (৫৫) ভক্তি 
দ্বারা উহার মতসন্বন্বীয় তাত্বিক জ্ঞান লাভ হম্ব যে, আমি কত এবং কে) এই 
প্রকারে আমাকে তন্বত জানিলে সে আমাতেই প্রবেশ করে» (৫৬) এবং 
আমাকেই আশ্রন়্ করিয়া, সকল কর্ম করিতে থকিলেও সে আমার অনু গ্রহে 
শাশ্বত ও অবয় স্থান প্রাপ্ত হয়। 

। [মনে থাকে যেন, সিদ্ধাবস্থা'র উক্ত বর্ণনা কর্মযোগীদেরই-_কর্শসন্নযাসী 
। পুরুষদের সম্বন্ধে নহে। আরভ্ডেই ৪৫ম ও ৪৯ম প্লোকে বপিয়াছি যে, উক্ত বর্ণনা, 
৷ আপক্তি ছাড়িক। কর্মকর্তাদের, এবং শেষে ৫৬ম গ্লেকে “সকল কর্খ করিতে 
। থাকিলেও* শব্দ আসির়াছে। উক্ত বর্ণনা ভক্তদের অথকা ত্রিগুণাতীতদের 
| বর্ণনারই সমান; এমন কি, কোন কোন শবও এ বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে। 
| উদ্াগরণ যথা, ৫৩ম শ্লোকের “পরিগ্রহ” শব্দ ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৬. ১০) যোগীর 
| বর্ণনায় আসিরাছে ; ৫৪ম শ্লোকের “ন শোচতি ন কাংক্ষতি” পদ দ্বাদশ অধ্যায়ে 
| (১২. ১৭ ) ভক্তিমার্গের বর্ণনায় আছে; এবং বিবিক্ঞ (অর্থাৎ নিরালা, একাস্ত 
স্থলে থাক1) শব্দ ১৩ম অধায়ের ১০ম শ্লোকে আঁসয়। চুকিম়্াছে। কর্মযোগীর 

প্রাপ্ত উপরোক্ত চরম স্থিতি এবং কম্ধসক্যাসমার্গে প্রাপ্ত চরম স্থিতি ছুই 
| কেবল স্তানসিক দৃষ্টিতে একই? এইজন্যই সন্গযাসমাগী চীকাকারেরা বলিবার 
। ম'সর পাইয়্াছেন যে, উক্ত বর্ণনা আমাদেরই মার্গের। কিন্তু আর্মি অনেক- 
। বার বলিয়! চুকিপ়্াছি যে, ইহা প্রক্কুত অর্থ নহে। হৌঁক? এই অধ্যায়ের, 
৷ লারস্তে প্রতিপাদন কর! হইয়ছে যে স্ব্্যাসের অর্থ কর্মত্যাগ নহে, কিন্ত পু 
। ফলাশাত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। যখন সন্যাস শব্দের এই প্রকার অর্থ হইল, 



গীতাঁ, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৮-অধ্যায়। 1৬৫ 

$$ চেতস! সর্ববকর্মীণি মরি সন্ন্যস্য মৎপরঃ। 
বুদ্ধিযোগমু্পাশ্রিত্য মচ্চিন্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ | 
মচ্চিন্তঃ সর্ববহুর্গাণি মণ্প্রলাদান্ররিষ্যসি । 
অথ চেত্বমহংকারান্ন শ্রোষাসি বিনংক্ষ্যসি || ৫৮ ॥ 

ধ$ যদহঙ্কারম্শ্রিত্য ন যোৎসা ইতি মন্যসে। 
মিথ্যেষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ীং নিযোক্ষ্যতি | ৫৯1 

॥ তখন ইহ! সিদ্ধ হইল যে, যজ্ঞ* দান আপি কর্ম চাই কাম্য হৌক, চাই নিত্য 
| বা নৈমিত্তিক হৌক প্র সকল অন্য সকল কর্মের ন্যায়ই ফলাশ। ছাড়িয়া 
। উত্সাহ ও সমত।সহকারে করিতে থাক। উচিত । তদনন্থুর সংসারের কর্ম, 
। কর্তা, বুদ্ধি আদি সকল বিষয়ের গুণভেদে অনেকত! দেখাহস্বা উহাদের মধ্যে 
। সান্তবিককে শ্রেঠ বলিরাছেন ; এবং গীতাশান্থের ভাবার্থ এই বলিয়াছেন যে, 
। চাতুর্ধবর্ণবাবন্থ। দ্বারা স্বর্ন্বান্থসারে প্রাঞ্ সনস্ত কর্ম মাসক্জি ছাড়িয়া করিতে 
। যাওয়াই পরমেশ্বরের যজনপুজন কর; এবং ক্রমশ ইন দ্বারাই শেষে পরব্রহ্গ 
। অথবা মোক্ষ লাভ হয়--মোক্ষের জন্য অপর কোন অস্ু্গান করিবার প্রয়ো- 
। জন নাই অপন্৷ কর্ত্ত্যাগঞ্জপ সন্্াস লইবারও দরকার নাই; কেবল এই 

। কন্মষোগেই মোক্ষলহিত' সকল সিদ্ধি গ্রাপ্ত ভা যায়। এখন এই কর্দ- 
। যোগমার্গ স্বীকার করাইবার জন্যই অজ্জুনকে আবার একবান্ন শেষ উপদেশ 
| দিতেছেন-_-] 

(৫৭) মনের দ্বার সকল কর্ম আমাতে “সন্নাস্য* অর্থাৎ সমর্পিত করির। 
মৎপরায়ণ হই (সাম্য ) বুদ্ধিযোগের আশ্রয়ে সর্বদা আঘাতে চিন্ত রাখ । 
॥ [ বুদ্ধিযোগ শব্দ দ্বিতীয় অধ্যায়েই (২. ৪৯) আশিয়া পড়িস্জাছে ; এবং সেখানে 
। উহার অর্থ ফলাশাতে বুদ্ধি না রাখিয়া কর্ম করিবার: যুক্তি অগব! সমত্ববুদ্ধি। 
| এই'অর্থই এখানেও বিবক্ষিত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই যে বলিরাছিলেন ষে, কন্ম 
। অপেক্ষা! বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সেই সিদ্ধান্তেরই ইহা উপসংহার । ইহাতেই কন্মসন্ত্যাসের 
[অর্থও “মনের দ্বার! (অর্থাৎ কণ্ম প্রতাক্ষ ত্যাগ না করিপ।, কেবল বুদ্ধ দ্বার!) 
। আমাতে সমস্ত কণ্্ম সমর্পিত কর” এই শবের দ্বারা ব্য করা হইয়াছে । এবং 

_॥খ্ অর্থই পূর্বে গীতা ৩. ২০ এবং ৫, ১ এতেও বার্ণত ভইগাছে। ] 
' (৫৮) আমাতে চিত্ত বাখিলে পর তুমি আমার অনুগ্রহে সমস্ত সম্থট অর্থাৎ 
কর্বের শুভীশুভ ফল অতিক্রম করিবে । কিন্তু বদি, হঙ্কারের বশে- আমার 
কথ! না শোন তবে (ধ্নশ্চয়ই ) বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। 
1. [৫৮ম ধোকের শেষে অহস্কারের পরিণাম বলিয়াছেন ; এখন এখান উহারই 
।অধিক স্পষ্টীকরণ করিতেছেন_- ] 

( ৫৯.) তুমি অহঙ্কারে এই থে মানিতেছ ( বপিতেছ ) যে, আমি যুদ্ধ করিবু নাঃ 



৮৬৬, গীতারহস্য মথবা কর্দদমযোগশান্তর | 

স্বভাবজেন কৌন্ডেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কন্মণা । 
কর্কং নেচ্ছসি যম্মোহাত করিধ্যস্াবশোহপি তত ॥ ৬০ ॥ 
ঈশ্বরঃ সর্বডৃতানাং হৃদেরশেহ্ুন তিষ্ঠতি । 
আ্রাময়ন্ সর্ববভূতানি ঘন্ত্রারূঢানি মায়য়! || ৬১ ॥। 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত। 
তত্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শ্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতম্।॥ উ৬২ |. 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যান্তং গুহ্যাৎ গ্রহ্যতরং ময়া। 
বিস্ৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥ 

(সেই ) তোমার এই নিশ্চয় ব্যর্থ । প্ররুতি অর্থাৎ স্বভাব তোমাকে উহ (যুদ্ধ ) 
করাইবে। (৬০) হে কৌন্তেক়্! নিজের স্বভাবজন্য কর্মে বন্ধ হইবার কারণে, 
মোহের বশবর্তী হইয়া তুমি যাহা না! করিবার ইচ্ছা করিতেছ, পরাধীন ( অর্থাৎ 
প্রকৃতির অধীন ) হইয়া তোমার উহাই করিতে হইবে । (৬১) হে অঙ্জুন! ঈশ্বর 
সকল প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া (নিজের ) মার দ্বার! প্রাণীমাত্রকে ( এইরূপ ) 
ঘুরাইতেছেন, যেন সমস্তই (কোন) ষন্ত্রের উপর* চড়ানো হইয়াছে। (৬২) 
এইজন্য হে ভারত! তুমি সর্বতোভাবে তাহারই শরণ লও । তাহার অনুগ্রহে 
তুমি পরম শাস্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে । (৬৬) এই প্রকার আমি এই গুহা 
যারে গুচ্য জ্ঞান তোমাকে বলিলাম । ইহার সম্পূর্ণ বিচার করিয়া তোমার 
যেরূপ ইচ্ছ! হয়, সেইরূপ কর । 
। [এরই শ্লোকগুলিতে কর্মম-পরাধীনতার যে গু তত্ব বলা হইয়াছে, তাহার বিচার 
। গীতাবহস্যের ১০ম প্রকরণে সবিস্তার হইয়। গিয়াছে । যদি আত্ম! স্বয়ং স্বতন্ত্র 
1 তথাপি জগতের ' অর্থাৎ প্ররুতির বাবহার দেখিস বুঝা যাইবে যে, থে 
। কর্মচক্র অনার্দি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আত্মার 
। কোনও অধিকার নাই। আমি যাহা ইচ্ছা করি না, বরঞ্চ যাহা! আমার 
। ইচ্ছার বিপরীতও, এইরূপ শতসভত্ব বিষয় সংসারে আসিয়া পড়ে; এবং এ 
। সকলের ব্যাপারের পরিণামও আমার উপর হইতে থাকে অথবা উক্ত ব্যাপার- 

। গুলিরই কতক অংশ আমাকে করিতে হয়; যদি অস্বীকার করি তো চলে না। 
। এইরূণ অবসরে জ্ঞানী পুরুষ নিজের বুদ্ধিকে নির্মল :বাখিয়া এবং হুদ্খ বা হ:খকে 
৷ প্রক প্রীকার বুঝিয়। সমন্ত কর্ন করে 7 কিন্ত মূর্খ মন্ুষা উহাদের ফাদে আবদ্ধ 
। হয়। এই উয়ের আচরণে ইহাই গুক্নতর 'প্রভেদ। ভগবান তৃতীয় অধ্যায়েই' 
। রলিয়া .দিয়াছেন-দষে, “সমস্ত প্রানীই £নিজ প্রকৃতি অনুসারে চলিতে থাকে, 

। সেস্থালে নিগ্রহ কি করিবে ?” (গী. ৩, ৪৩)'। এইরূপ'স্থিতিতেই মোক্ষশান্জ 
। আব! নীতিশাস্্ব এই উপদেশ করিতে পারে যে, কর্দে আসক্তি রাখিও না, ॥ 
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8 সর্নবগুহ্যতমং ভূয়ঃ শুণু মে পরমং ৰচঃ। 
ইফ্টোহসি নে দৃঢ় মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিভম্ ॥ ৬৪ ॥ 
মম্মন! তব মন্তৃক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫ ॥ 
সর্ববধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্ব! সর্ববপাপেত্যে! মোক্ষরিষ্যামি ম! শুচ5॥ ৬৬ ॥ 

1 ইহার অধিক উহা কিছু বলিতে পারে না । অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই বিচার হইল ৯ 
॥ কিন্তু ভক্তিদৃষ্টিতে প্রকৃতিও তো ঈশ্বরেরই অংশ । অতএব এই সিদ্ধান্তই ৬১ম ও 
1 ৬২ম শ্লোকে ঈখরকে সমস্ত কর্তৃত্ব সমর্পন করিয়৷ বল! হইয়াছে । জগতে যে কিছু 
। ব্যবহার হইতেছে. সে সকল পরমেশ্বর যেমন চাহিতেছেন সেইরূপই করাহয়। 
॥ চলিয়াছেন। এইজন্য জ্ঞানী মনুষ্য উচিত যে, অহঙ্কার-বুদ্ধি, ছাড়িয়! নিজে 
। নিজেকে সর্বথ! পরমেশ্বরেরই জিম্মা করিয়া দেয়। ৬৩ম শ্লোকে ভগবান 
॥ বলিয়াছেন সত্য যে, “ষেমন তোমার ইচ্ছা হয় তেমনই কর”, কিন্তু উহ্বার অর্থ 
॥ অত্যন্ত গভীর । জ্ঞান অথবা'ভক্তি দ্বার! যেখানে বুদ্ধি সাম্যাবস্থাতে পৌছায়, 
। সেখানে মন্দ ইচ্ছা থাকিতেই পারে না। অতএব এইরূপ জ্ঞানী পুরুষের “ইচ্ছা- 
। স্বাতন্বা” ( ইচ্ছার স্বাধীন্নতা ) উহার অথব!। জগতের কখনও অহিতঞ্জনক হইতে 
। পারে না। এইজন্য উক্ত শ্লেকের ঠিক ঠিক ভাবার্থ এই যে» প্ষখনই তুমি 
॥ এই জ্ঞানকে স্থুঝিয়া লইবে (বিমৃশ্য ), তখনই তুমি স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া ষাইবে;, 
॥ আবার ( পূর্বব হইতে নহে) তুমি নিজ ইচ্ছাতে বে কণ্ম করিবে, আহাই ধন্ম্য ও 
॥ প্রমাণ হইবে ১ এবং স্থিত প্রজ্জের এইবুপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই তোমার হচ্ছ!, 

৷ প্রতিরুদ্ধ করিবার প্রয়োজনই হইবে. না ।” হৌক; গীতারহস্যের ১৪ম প্রক রণে 
। আমি দেখাইয়াছি যে, *গীতাতে জ্ঞান অপেক্ষ। ভঞ্চিকেই অধিক মহত্ব দেওয়া, 
। হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, এখন সম্পূর্ণ গীত্াশ্মন্ত্রের ভক্ভিপ্রধান 
॥ উপসংহার করিতেছেন-_-] 

(৬৪ ) (এথন ) শেষের আর এক বিষয় শোন যাহা সর্বাপেক্ষা গুহা ৪ 
তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই জন্য আমি তোমার হিত্ককর কথা বলিতেছি । 
(৬৫ )আমাতে নিজের মন রাঁখ, আমার ভক্ত হও, আমার বঙজন কর এবং, 
আমার বন্দনা কর, আমি সত্য প্রতিজ্ঞাপুর্বক তোমাকে বলিতেছি বে (ইহা, 
হবার! ) তুমি আমাতেই আসিঙ্ক। মিলিত হইবে; ( কারণ) তুমি আমার প্রিষ্। 
'(ভক্ত)। (৬৬) সকল ধর ছাড়িয়। তুমি কেবল"আমারই, আশ্রয়ে আইম ॥ 

আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত কৰিব, ভয় করিও ন! ৷, 
| [ কেবল জ্ঞানমা্গের টীকাকারদের নিক এই ভক্ত প্রধান উপসংহার প্রিক্ 



৮৬৮ গীতারহস্য অথব। কর্যোগশান্ত্র 

$$ ইদং তে নাতপস্কায় নাভ ক্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রষবে বাচাং ন চ মা যোহভ্যষ্টুয়তি ॥ ৬৭ 1 
য ইদং পরমং গুহ্যং মদৃভক্তেঘভিধাসাতি ।' 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ 

॥ বৌধ হয় না। এই জনা তাহার! ধন্ম শব্দেই অধর্ম্বের সমাবেশ করিয়া বলেন 
। যে, এই গ্রোক কঠ উপনিপ্দের “ধর্ম-অধর্ম, কৃত-গক্কৃত, এবং ভূত-ভব্য, সকল 
॥ ছাড়িয়া ইহীদের অতীতরূপে অবস্থিত পরব্রহ্ষকে জান” (কঠ ২, ১৪) এই 
। উপদেশেরই সহিত সনানার্থক ; এবং ইহাতে নিগুপ বর্গের আশ্রয় লইবার 
॥ উপদেশ আছে। নিগুণ ব্রদ্ধের বর্ণন। করিবার সময কঠোপনিষদের শ্রোক 
॥ মহাভারতে ও আপিয়াছে (শা, ৩২৯,৪০১ ৩5১৪৪). কিন্তু দঃ স্থলে 
॥ ধর্ম ও অধর, ই পদ যেমন স্পট পাওয়া যায় গীতাতে সেরূপ নহে। ইঠ। সত্য 
) বে, গীত। নিগুণ ব্র্ধকে মানেন, এবং উহাতে এই নির্ণয় ও করা৷ হইয়াছে যে, 
। পরমেশ্বরের এ স্ববপহ শ্রেন্ত (গী, ৭,২৪)) তথাপি গীতার ইহাও তো৷ এক 
| পিদ্ধান্ত যে, ব্য:ক্গাপাসন! সুলভ ও শেঠ (১২. ৫)। এবং এখানে ভগবান 
। শ্রীঞনও নিজের বাক্ত ৰ গপেব বিণখেই খলিতেছেন » এই কারণে আগার দৃঢ় মত 
। এই যে, এই উশনংহার ভক্তি প্রধানই। অর্ধাৎ এখানে নিগুণ ব্রহ্ম বিবক্ষিত নহে, 
। কিন্তু বলিতে হদ্ধ যে এখানে ধন্ম শব্দে পরমেশ্বর্লাভেয জনা শাস্ত্রে যে অনেক 

| মার্গ বণ! ভইগাহে_বথ। আহংদ।ধর্্,। সতাধর্ম, মাতৃ-পিতৃ-সেবাধর্শ,। গুক্- 
। সেবাধন্ম, যাগযপ্ধন্ম, দানধশ্, সন্াপধন্শ আদী--তাহাই অঞ্ভিপ্রেত ! মহা- 
| ভারতের শান্তিপর্কে (৩৫৪) এবং অন্ুগীতাতে € অশ্ব, ৪৯) যেখানে এই 
। বিষয়ের চ্চ। হইয়াছে, দেখানে ধর্মশব্বে মোক্ষের এই সকল উপায়েবুই উল্লেখ 
। করা গিয়াছে । কিন্থ এই স্থানে গীতার প্রতিপাদ্য ধর্মের অনুরোধে 
॥ ভগবানের [নশ্চদাআ্মক উপদেশ এই যে, উক্ত নান! ধর্মের গোলমালে না পডিয় 
। “একনাত্র আমাকেহ ভজনা। কর, আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিব, 'ভদ় 
। করিও না” (গীহার, ৪৪৪ পৃঃ)। সার এইযে, শেষে অর্জ,নকে নিমিত্ত 
॥ করিয়। ভগবান সকগকেহ আশ্বাস দিতেছেন যে, আমাতে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া 
॥ মৎপরার়ণ বুদ্ধিতে স্বধয়ান্থুপারে প্রাপ্ত কর্ম করিতে থাকিলে ইহলোকে ও 

*$ পরলোকে উওপত্রহই তোমার কল্যাণ হইবে; ভয় করিও না। ইহাঁকেই 

॥ কন্মরযোগ বলে এবং সমস্ত গীতাধন্মের সারও ইহাই । এখন বলিতেছেন যে, 
। এই গাঁতধন্মের অর্থাৎ জ্ঞানমুপক ভক্তিপ্রধান কম্খমযৌগের পরম্পরা পরে 
॥ কির্নুপে বজায় ব্রাখ। যাঁইবে-] 

(৬৭) যে'তপস্য। করে না, ভক্তি করে না এবং গুনিবার ইচ্ছা রাখে না, ' 
এবং যে জমার শিন্দা। করেত তাহাকে এই € গুহা ) কখনও বলবে না। (৬৮) 



গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৮ অধ্যার। ৮৬৯ 

ন চ তন্মান্ মনুষ্যেঘু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ। 
ভাঁবতা ন চ মে তন্মাদন্যঃ প্রয়তরো ভূবি ॥ ৬৯ ॥ 

$ অধ্যেষাতে চ য ইমং ধর্মাং সংবাদমাবয়োঃ | 
জ্তানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতি ॥৭০ ॥ 
শ্রন্ধাবাননসুয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ। 
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্ প্রাপ্ধ যা পুণ্যকর্মপাম্ ॥ ৭১ ॥ 

$$ কচ্চিদেতচ্ছ তং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। | 
' কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টন্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২॥ 

ট অজ্জুন উতাচ। 

নষ্ট! মোহ; স্রৃতির্লনা তপ্রসাদাৎ ময়াচাত। 
স্থিতোহস্যি গন্তসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥ 

যে এই পরম গুচ্য আমার ভক্তকে বলিবে, উহার আমার উপর পরম ভক্তি 
আসিবে এবং সে নিঃসন্দেহ মআামাতে আপিয়াই মিশিত হইবে। (৬৯) সমগ্র 
মনুষ্য মধ্যে উহ! অপেক্ষ। আমার অধিক প্রিক়কারী অপর কাহাকেও পাইবে না 
এবং এই ভূমিতে আমার উহা! অপেক্ষা! অধিক প্রিয় আর কেহই হইবে না। 

॥ [ পরম্পর।-রক্ষার এই উপদেশের সঙ্গেই এখন ফল বলিতেছেন-_- ] 
(৭০) অ'মাদের উভয়ের এই ধন্মসংবাদ যে কেহ অধ্যয়ন করিবে, আমি 

বুবিব যে, সে জ্ঞানযজ্ছের দ্বার আমারই পূজা করিল। (৭১) এই প্রকারেই 
দোঁষ সন্ধান ন! করিয়! শ্রদ্ধার সঙ্গে ষেকেহ ইহ! শুনিবে, সেও ( পাপ হইতে ) 

মুক্ত হইয় পুণ্যবান লোকদের প্রাপ্য শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হইবে। 
॥ [ এখানে উপদেশ এমাপ্ হইল। এখন এই ধণ্ম অজ্জুনের বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক 
॥ আসিয়াছে কি ন। পরীক্ষা করিবার জন) ভগবান তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন--_ ] 

(৭২) হে পার্থ! তুমি একাগ্রমনে ইহ। শুনিয়াছ কিনা? (এবং) হে ধনগ্জয় ! 
তোমার অজ্ঞানরূপ মোহ এখন সর্বথা নষ্ট হইল কি না? অজ্জুন বপিলেন--” 
(5৩) হে অচাত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ ন৬ হইস। গিয়াছে; এবং 
আমার ( কর্তব্য ধন্মের ) স্মৃতি আসিয়। গিয়াছে । আমি (এখন) নিঃসন্দেক্ 
হুইয়! গিয়াছি। তোমার উপদেশ অনুসারে ( যুদ্ধ) করিব। 
॥ [ ধাহাদের সান্প্রদাপ্িক ধাব্রণ এই যে, গীতাধন্মেও সংহার ছাড়িয়। দিবার 
$ উপদেশ করা হইয়াছে, তাহারা এই অআস্তম অর্থাৎ ৭৩ষ. শ্লোকের অনেক 
৷ ভিত্তিহীন টানাবুনা কক্রিয়াছেন। যপি বিচার করা যায় যে, “অজ্ঞুন্ের কোন্ 

 বিসয়েঞ বিশ্বৃতি হহয়াছিল, তবে দেখা যাইবে যে, দ্বিতীক্ম, আধ্যায়ে (২, ৭) 



৮৭০ গীতারহস্য অথব। কন্মযোগশান্ত ৷ 

সঞ্রয় উবাচ। 

$$ ইতাহং বাস্থদেবসা পার্থদ্য চ*মহা শ্ান2৭। 
সম্বাদমিমমশ্রৌবমভু তং রোমহষণম্ ॥ ৭৪ ॥" 
বাস প্রসাদাৎ শ্রতবানেতদ্গুহ্যমহং পরম! 

যোগং যোগেশ্বরাৎড কৃষ্ণা সাক্ষাণ্ড কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫ ॥ 

॥ তিনি বলিয়াছেন যে নিজের ধর্ম অথবা কর্তব্য বুঝিতে আমার মন অসমর্থ 
। হইর। গিপ্নাছে” ( ধর্মমনন্পুঃচেতাঃ ) । অতএব উল্ধু শোকে সরল অর্থ, ইহাই যে, 
॥ এ (বিস্বৃত) কর্তব্য-ধর্মনন্বন্ধেই এখন তাহার স্বৃতি আসিল । অঞ্জুনকে বুদ্ধ 
। প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতার উপদেল. কর! হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে এই 
। শব্দ বল! হইয়াছে যে, “অতএব তুমি বুদ্ধ কর” (গী, ২. ১৮১ ২, ৩৭ 3 
| ৩. ৩৯) ৮.৭) ১১.১৪); অতথব এই তোমার আজ্ানুদারে করিব” 

। পদের অর্থ ু্ধ করিতেছি'ই হইবে। থাক) শ্রীকৃষ্ণ ও অঙ্ঞুনের সম্বাদ 
॥ সমাপ্ত হইল । এখন মহাভারতের কথার সন্দর্ভ অনুসারে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে 
॥ এই কথ! শুনাইয়। উপসংহার করিতেছেন-- ] * 

সঞ্জয় বলিলেন--( ৭৪ ) এই প্রকারে শরীরের রোমাঞ্চকর বাসুদেব ও মহাত্মা 
অজ্জুনের এই অস্ভুত সংবাদ আমি শুনিয়াছি। (৭৫) ব্যাসদেবের অনুগ্রহে 
আমি এই পরম গুহ্য, অর্থাৎ যোগ অর্থাৎ কর্দষোগ, সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং 
শ্রীকষ্ণেরই মুখ হইতে শুনিয়াছি। 
। [ পুর্বেই লিিয়! আসিয়াছি যে, ব্যাস সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি দিক্মাছিলেন, যাহা 
। দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত ঘটনা তাহার ঘরে বসিয়াই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ? 
। এবং দেই সকলেরই বিবরণ তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
। যে “যোগ” প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, তাহা! কর্মস্থোগ (৪. ১-৩) এবং 
। অঞ্জুন প্রথমে উহাকে “যোগ” (সাম্যযোগ ) বলিয়াছিলেন। ( গী, ৬. ৩৩)) 
॥ এবং এখন সঞ্জয়ও শ্ীরুষ্ণাজ্জুনের সম্বাদকে এই শ্লোকে “যোগ”ই ৰলিতেছেন। 
1 ইহা হইতে স্ুম্পষ্ট যে, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও সঞ্জয়, তিন জনের মতে “ফোগ” 
॥ অর্থাৎ কর্মযোগই "সীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং অধ্যায়সমান্তিহ্চক 

“ সংকল্েও উহ্হাই, অর্থাৎ ঘোগশাস্ত্,। শব্দ আসিয়াছে। কিন্তু যোগেশ্বর শবে 

| “যোগ” শব্দের অর্থ ইহা হইতে কোথাও অধিক ব্যাপক আছে। যোগের। 
। সাধারর4 অর্থ কন্ম্ম করিবাবু যুক্তি, কুশলতা বা শৈলী । এই অর্থ অনুস্ারেই বল! 
॥ যায় যে, বহুরূপী বোগের দ্বারা অর্থাৎ কুশলত দ্বারা নিজের সং প্রস্তত করে 
| কিন্ত খন কক্দ করিবার যুক্তিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুক্তি খোজা হয়, তখন' 
॥ বগিতে হয় যে; যে যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বর সুলে অব্যক্ত হইলেও তিনি নিচ্ছে 



গীতা, শনুবাঁদ ও টিপ্লনী--১৮ অধ্যায় । ৮৭১ 

রাজন্ সংস্ৃত্য সংস্যৃ্তা সম্বাদমিমমদ্ভূতম, | 
কেশবাঁভ্ুনয়োঃ পুণাং হৃষ্যামি চ মুহুমুত 1 ৭৬ & 
তচ্চ সংস্যৃতা সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভূতং তবেঃ7। 
বিন্ময়ো মে মহান রাঁজন্ হুষ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৭ ॥ 
যর যোগেশ্বরো কৃষেন যত্র পার্থো ধনুর্ধর2। 

তত্র শ্ীবিজয়ে। ভূতিঞ্র্ববা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥ 

ইতি শ্মন্তগবদগীতান্থ উপনিষৎস্ ব্রহ্মবিদ্যারাং যোগশাস্ত্রে ীরষ্ণার্জুনসন্বাদে 
মোক্ষসন্ন্যাসযোগে। নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

। নিজেকে বাক্তত্বপ্ূপ প্রদান করেন, সেই বুক্তিই অথবা যোগ সর্বাপেক্ষা 
। শ্রেষ্ঠ ॥ গীতাঁতে ইভাকেই “ঈশ্বরী ফোগ» (গী ৯.৪) ১১০৮) বলিয়াছে ; 

। এবং বেদান্তে যাহাকে মাপা বলেঃ তাহাও ইহাই (গী. ৭,২৫)। এই 
. ॥ অলৌকিক অথবা অঘটিতু যোগ যাহার সাধ্য হয়, তাহার অন্য সমস্ত যুক্তি তে! 

। হস্তগত । পরমেশ্বর এই যেেগের অথবা মায়ার অধিপতি ; অতএব তাহাকে 
। যোগেশ্বর অর্থাৎ যোগের স্বামী বলে। “যোগেশ্বর শবে যোগের অর্থ 
। পাতপ্রল যোগ নহে । 1 
(0৭৬) হে রাজা (ধৃতরাষ্্ী)! কেশব ও অজ্ঞুনের এই অদ্ভুত ও পুণ্যজনক 
সংবাদ স্মরণ হশয়ায় আমার বারবার হর্ষ হইতেছে; (৭৭) এবং হে ব্াজা! 
হি সেই অত্যন্ত অদ্ভুত বিশ্বরূপেরও স্থৃতি বারম্বার আসায় আমার অতাস্ত 

বিস্য্ন হইতেছে গ্রবং ব্লারবার হর্ষ হইতেছে । (৭৮) আমার মত এই যে, 
যেধানে ধোগেখর শ্রিকৃষ্ণ আছেন এবং যেখানে ধনুর্ধর অজ্জুন আছেন, সেখানেই 
শ্রী, বিজয়, শাশ্বত এশখ্বর্য ও নীতি আছে। 
। [সিদ্ধান্তের সার এই যে, যেখানে যুক্তি ও শক্তি উভয় নিলিত হয়, সেখানে 
। নিশ্চয়ই খদ্ধি-সিদ্ধি বসতি করে ; কেবল শক্তি দ্বারা স্তখবা কেবল যুক্তি দ্বারা 
। কাজ চলে না। যখন জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্য মন্ত্রণা হইতেছিল, তথ্গ্র 
। যুধিষ্টির গ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে, পঅন্ধং বলং জড়ং প্রান্ুঃ প্রণেতব্যং বিচক্ষৈঃ” 
। (সভা*২০, ১৬)-বল অন্ধ ও জড়, বুদ্ধিমানদিগের উচিত যে উহাদিগকে * 
। পথপ্রদর্শন করে, এবং শ্রীরষ্ণ “মঙ্সি শীতির্বলং"ভীমে” € সভা. ২০. ৩). 
। আমাতে নীতি আছে এবং তীমসেনের শরীরে বল আছে--ইহু। বঙ্িয়। তীম- 

1 সেনকে লঙ্গে লইয়! তাহ দ্বার জরাপন্ধের বধ যুক্তি দ্বার! করাইলেনশ। কেবল 
৷ নীতিবক্তাকে অর্চতুর বুবিতে হইবে । অর্থাৎ যোগেশ্বর অর্থাৎ যোগ ৰা! 



৮৭২, গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 

। যুক্তির ঈশ্বব ও ধন্ুর্ধর অর্থাৎ যোদ্ধা, এই ছুই বিশেষণ*এই শ্লোকে হেতুরুর্ত্ষ 
4 দেওন। হইয়াছে | ] 

এই প্রকারে শ্ীতগবান করুক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিইর্গে, ব্রঙ্গবিদ্যান্তর্গত 
যোগ _অর্থাৎ কর্যোগ-_শান্ববিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্ঞুনের সম্বাণে, 

মোক্ষসন্ন্যাদযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 

॥ | দৃষ্টি থাকে ধেন, মোক্ষ-দন্নাস-বোগ শব্দে সম্নাস শষের অর্থ “কাম্য কর্খের 
! সন্ধ্যা”, ষাহা অধ্যায়ের আরস্তে বল হইয়াছে ; চতুর্থ আশ্রমরূপ সন্নযাস এখান 
। বিবক্ষিত নহে । এই মধায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, স্বকম্ম ন। ছাড়িয়া, তাহা 
1 পত্রমেশ্বরে মনের দ্বার! স্নান অর্থাৎ সমর্পিত করিয়া দিলে মোক্ষলাভ হয়, 
॥ অতএব এই অধ্যায়ের মোক্ষ-সন্ন্যান-যোগ নাম রাখ! হইয়াছে | ] 

এই প্রকারে বাল-গঙ্গাধর ঠিলক-কৃত হ্রীমত্ভগবদগী তার 
বৃহস্যসন্ত্রীবন নামক প্রারুত অনুবাদ টিপ্সনী 

সহিত সমাপ্ত হইল ।, 

বৈদিক তিলক বাল বুধ স্ব-বিধীয়মান | 
“গীতারহস্য” করিল শ্রীপে সমর্পিত করি”, 

৭ শু ৮ ৯ * 

বার কাল ঘে|গ ভূমি শকেতে সৃষোগ জান ॥ 

॥ 5হতৎসৎ ব্র্গার্পণমন্ত ॥ 
॥ শা্জিঃ পুষ্টিস্বগ্রিশ্চাস্ত ॥ 




















